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 ب 
 

 بغى هللا انشدًٍ انشديى

 

ا أََولَم  ))   َرو  ا ٌَ ِض  إَِلى ال َماءَ  َنُسوقُ  أَنَّ َر   ال ُجُرزِ  األ 
ِرجُ  عا   بِهِ  َفُنخ  هُ  َتأ ُكلُ  َزر  َعاُمُهم   ِمن  فُُسُهم   أَن   أََفال َوأَن 

ِصُرونَ   (( ٌُب 
 

 

  طذق هللا انؼهي انؼظيى

   22عٕسة انغجذة : اآلية  
  



 ج 
 

 إقرار المشرف

 
نداههأذأناههسانذ الههس منذ   لهه  من هه اسررتاالت ت اض ا ارا اةيرر  اررة  ت يرر   تغيرر )نهَأشههد أنأ إ

(،نقههأنال الرري ةررتيا  يام ارسرراي (،نذ تههتنتمههأان دههسنذ  س هه ن)(2020-2010اإلسررد ي ي  ردالررية  

 اتنجزءن  ن ت ل ستننيه ننذ  ناشأن لعل انذالنلسنيمنذ تا يمكس ن إشاذفتنفتنجس عمن غأذأ/نكليمن

 .شدسأةنذ  سجلتيانتا يمنفتنذ جغاذفيمنذ  شايم.ن ألجلِهن قعت

ن
 التوقٌع:

 األستاذ المساعد الدكتورة

 دالل حسن كاظم

 2022/    :  /التارٌخ

ن
ن
ن
ن
ن

 .ب تًء ةدى ارتوصيتت ارالتواا ة ُأ شح هذه ار ستر  ردال تقش 
ن

 انتوقٍغ:

 االضم: أ. د. زٌىب وواش انحطىاوي

 رئٍص قطم انجغرافٍت

  2022  /    /   انتارٌخ: 

ن



 د 
 

 إقرار الخبير اللغوي

 
تغير  اسرتاالت ت اض ا ارا اةير  ارة  ت ير  ) ههنداأذأناسانذ الهس منذ   له  مننَأشدأنأ 

(،نقههأنال الرري ةررتيا  يام ارسرراي (،نذ تههتنتمههأان دههسنذ  س هه ن)(2020-2010اإلسررد ي ي  ردالررية  

ن قأن جأتدسنصس حمن  نذ نسحيمنذ لغ يم.كس نتم ي دسن غ يًسن إشاذفتن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 ارتوقيع:

 اردقب ارادالة:

 ا سم:

 الدتن اراالا:

 2022ارتت يخ:  /   / 

ن  



 ه 
 

 

 إقرار الخبير العلمي

 

تغير  اسرتاالت ت اض ا ارا اةير  ارة  ت ير  )نهَأش دأنأ نداأذأناسانذ الهس منذ   له  من ه

(،نقههأنال الرري ةررتيا  يام ارسرراي ذ  س هه ن)(،نذ تههتنتمههأان دههسن(2020-2010اإلسررد ي ي  ردالررية  

نكس نتم ي دسنال يًسن إشاذفت،ن قأن جأتدسنصس حمن  نذ نسحيمنذ عل يم.

ننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 ارتوقيع:

 اردقب ارادالة:

 ا سم:

 الدتن اراالا:

 2022ارتت يخ:  /   / 

ن  



 و 
 

 إقرار الخبير العلمي

 

اسرتاالت ت اض ا ارا اةير  ارة  ت ير  تغير  )نهَأش دأنأ نداأذأناسانذ الهس منذ   له  من ه

(،نقههأنال الرري ةررتيا  يام ارسرراي (،نذ تههتنتمههأان دههسنذ  س هه ن)(2020-2010اإلسررد ي ي  ردالررية  

نكس نتم ي دسنال يًسن إشاذفت،ن قأن جأتدسنصس حمن  نذ نسحيمنذ عل يم.

ننننننننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 ارتوقيع:

 اردقب ارادالة:

 ا سم:

 الدتن اراالا:

 2022ارتت يخ:  /   / 

  



 ز 
 

 إقرار لجنة المناقشة

تغيرر  اسررتاالت ت )نهنشههدأننحهه ناوههيان أانههسءن جنههمنذ  نسقشههمنأ لعنههسنالههمنذ الههس منذ   لهه  من هه
،نذ تهتنقهأ دسن س ه نذ  سجلهتيان(2020-2010اض ا ارا اةي  اة  ت ير  اإلسرد ي ي  ردالرية  

االقههمن دههس،ن قههأن جههأنساسنن قههأننسقشههنسنذ  س هه ،نفههتن حت يستدههسن في ههسن ههه ن(نال الرري ةررتيا  يام ارسرراي )
ن.()نننن تمأياجأياةن س م   ن ني نشدسأةنذ  سجلتيانتا يمنفتنذ جغاذفيمنذ  شايمن

ن

ن
 جتالا  بغياي –ابن  شي ُصيقت ار ستر  اة الجدس ددي  ارت بي  

 

 ارتوقيع:
 أ. ي. ةالو  ستي  جتاع

 ابن  شي ردادوم اإل ست ي  –ةاليي ددي  ارت بي 
 جتالا  بغياي 

  2022/  2 /31ارتت يرررخ:

  

  ئيس اردج  
 ارتروقيرع:
 ا سرررررم: 
 2022/  2 /31ارتت يرررخ:

 ةضرررواً  
 ارتروقيرع:
 ا سرررررم: 
 2022/ 12 /31ارتت يرررخ:

   
 ةضرررواً 

 ارتروقيرع:
   ا سرررررم:
  2022/ 1 /31ارتت يرررخ:

 والش ارررتً ةضررروًا  
 ارتروقيرع: 
 ا سرررررم: 
  2022/ 2 /31ارتت يرررخ:



 ح 
 

 اإلهياء
…… إنىى  يىىٍ ج يُجىى  ٔج يهجىىه إج إنيىىّ …… انفىىيغ ... إنىى   -

جىىم ( عىىاذهَّ ٔجؼىىهن )هللا …. إنىى  يىىٍ يُحٓىىي إنيىىّ  ىىم  ىىي  

 .جالنّ

إن  عىفيُة ….. إن  انؼشٔة انٕثم  ….. َاشاط انؼمٕل ... إن  ٔ -

 (.طه  هللا ػهيّ ٔانّ ٔعهى)انُجهة إن  انخهك انؼظيى يذًذ 

 (.ػهية انغالو)اجيهو انًُحظش ... لهئذي ٔلذٔجي ..... ان  ٔ -

 بشاً ٔإدغهَهً … ٔانذيَّ انكشيًيٍ …… إن  ٔ -

 ٔفهً  ٔاػحضاصاً … أخٕجي ٔأخٕاجي …… إن  ٔ -

دًذ ٔ يُهس ٔ جشف ٔ يىشيى أ..... صٔجحي ٔأٔجدي …… إن  ٔ -

 داهً ٔ دُهَهً ..... ٔ أو اناُيٍ ٔ ػاذ هللا ٔ ػاهط 

 جمذيشاً ٔػشفهَهً ....اطذلهئي ٔصيالئي .....ان ٔ -

 

 

 ال الي

  



 ط 
 

 الشكر واالمتنان

ذ ح ههههأن نا نذ عههههس  ي نح ههههأًذنكنيههههاًذنيهههه ذفتننع هههههن ذفنهههه نذ صههههالةن ذزكههههمنذ تلههههليانالههههمن

 الهههمن  ههههنذ  ي هههي نن،ذ   عههه ثناح هههمن لعهههس  ي نلهههيأنسن   النهههسن ح هههأنصهههلمنذ ناليههههن ذ ههههن لهههلا

نذ  سااي ن صح هنذ تس عي ن هن إحلس ند منقيساني انذ أي .ن

ي ا )ذ جزي ن ذال تنس نذ عظهياند همنألهتسستتنذ  شهافمنذ هأكت اةنني ي ن تنذ نأتمأان س شكا

س نفههتندنجههسزناههسانذ تههتنكههس ن ت جيدستدههسنذ مي ههمن ا سودههسنذ عل ههتنذ لهه تنذألنههانذ  ع ههن( سررن دررت م

نذ الس م.ن

انأينههسن شههكاقن تمههأياقنذ ههمنألههستستتنفههتنقلههانذ جغاذفيههمنذ ههسي نيهه   ند ههيدانفنهه ن أتمههأ

أ نفههتنأننههسءنن،ذ جدههأنفههتناههسذنذ  حههثن  ههسنأ ههأ ان هه ن لههساأةن نصههانلهه ذءنفههتنذ  احلههمنذ تحنههيايم

ن احلمنذ كتس من ت نيًسن دانأ ذانذ صحمن ذ   فميم.ن

ذ شهههع نذ زاذايهههمن ذ هههاقنن ذقهههأانشهههكاقن تمهههأياقنذ هههمنذ  لههه   ي ن ذ  ههه ظ ي نفهههتن هههأيايست

 ذإلحصهههسءن ذ  لأيهههمن ذ نسحيهههمنفهههتنقنهههسءنذ  لهههي ن نسحيهههمنذاللهههكنأايمنكسفهههمن الني ههه تنتند نذشهههكان

ذ ه ناشهأن  كت همنقلهانذ جغاذفيهمنن–ذأل  ذ ن ذأل ه ذتنذ عهس لي ن ذ عهس التنفهتن كت همنكليهمنذ تا يهمن

 ك نن ذصأقسوتنكانأفاذأنألاتتجس عمن غأذأ.ن فتنذ  تسانذشن–فتنكليمنذآلأذ ن ذ  كت منذ  اكزيمن

ن  ن دانذ  ن نفتندنجسزناسانذ الس م.

ن   نذ نذ ت فيق

 اربت ث

  



 ي 
 

 ارالستخدص 
يدههأانذ  حههثنذ ههمنأاذلههمنتغيههانذلههتع سالتنذالاينذ زاذايههمنفههتننسحيههمنذاللههكنأايمن ل ههأةن

(ن28(نأ نا،ن تنان)156167(،ن ذ تتنتمعنفتنش س ن حسفظمن س  ن  لسحمن)2020ن–ن2010)
 مس عههمنزاذايههم،ننسقشههتن شههكلمنذ أاذلههمنذ ت ههسي نذ  كههسنتناللههتع سالتنذالاينذ زاذايههمن)ذالنتههسجن

(،ن  يهههس نذ تغيهههانذ زاذاهههتن ذتجساستههههن ذلههه س هن ل هههأةنن لهههدس،ن2020ن–ن2010)ن الاههه ذاذ ن هههستت(ن
فنهههالناههه نأاذلهههمن هههسن هههأ نتهههسنيانذ ع ذ ههه نذ جغاذفيهههمنذ   يعيهههمن ذ  شهههايمنفهههتنذلهههتع سالتنذالاين
ذ زاذايههمنفههتننسحيههمنذاللههكنأايم،نتههانذت ههسونذ  ههندصنذالصهه  تن ذ  حصهه  تنفههتنأاذلههمنذ  حسصههي ن

 تحليلتنالظدسانذ ت زيعنذ جغاذفتن ل لسحمن ذالنتسجن ذالنتسجيمن  يهس ن ت  يقنذاللل  نذ  ص تن ذ
ذاههانذ ع ذ هه نذ  هه ناةنفيدههس،ن تصهههني دسنذ ههمنفوههستن سات ههسأنذكنههان ههه ن ايمههمنحلهه ن نحنههمنت زيهههعن

(.نتهانج هعنذ  يسنهستن ه نذ هأ ذوانArc GISذ  يسنستن ت نيه نس هعنالهمنذ  هاذو ن سلهت أذان انهس صن)
(نذلههت ساة،ن فههقنذلههل  ن327 ههنمتنتههانا هه نذلههت ساةنذلههت يس ن عههأأن)ذ   تصههم،ن  غههاينذك ههس نذ

أقن  اغههس ن ذجهههاذءنذ أاذلهههمنذ  يأذنيهههمنذ حمليهههمن ل قههه انالهههمنذاهههانذلههه س نذ تغيهههانفهههتنذلهههتع سالتن
ذالاينذ زاذايم،ن  حلهس نذ تغيهانذ زاذاهتن ل حسصهي نذ زاذايهمنتهانت  يهقن عسأ همنذ تغيهانذ نله تن

(ن أظدههاتن2020ن–ن2010)ن الاه ذااللهتع سالتنذالاينذ زاذايهمن ل لهسحمن ذالنتهسجن ذالنتسجيهمن
ذ نن2020أاذلهههههمنذ ت زيهههههعنذ جغاذفهههههتناللهههههتع سالتنذألاينذ زاذايهههههمنفهههههتن ن مهههههمنذ أاذلهههههمن لهههههنمن

  ن ج  نأاذنتن ن ممنذ أاذلهم،نتشهك نن(%26.12)نل منذ  لسحمنذ  زا امن س  حسصي نت لغن
 ذ  نههها ذتن س  ات هههمنذ نسنيهههمن نلههه منن(%46.49 حسصهههي نذ ح ههه  نفيدهههسنذ  ات هههمنذال  هههمن نلههه من)

%(،ن ذ  لهههههتنمن س  ات هههههمنذ اذ عهههههمن نلههههه من16.09 ذ علهههههان س  ات هههههمنذ نس نهههههمن نلههههه من)ن(%،18.21)
 هه ندج ههس تنذ  لههسحمنن(%0.98 ذ  حسصههي نذ صههنسايمن س  ات ههمنذ  س لههمن نلهه من)ن(%،18.23)

س عستن  نحيثنذ  لسحمن ذالنتسجنذ  زا امنفتن ن ممنذ أاذلم،ن تت سي ناسانذ  حسصي ن ي نذ  م
ن ذالنتسجيم.

ك ههسنت صههلتنذ أاذلههمنذ ههمنتغيههانذلههتع سالتنذألاينذ زاذايههمنفههتن ن مههمنذ أاذلههمن ههسن ههي ن
ن(95702ذ نذ  لهسحمنذ  زا اههمنفهتن ن مهمنذ أاذلههمنقهأنذن  نهتن هه ن)ن2020 نن2010اهس تن

 نلههه منتغيهههانن2020(نأ ن هههًس،نفههتنلهههنمنذ  مسانههمن40802ذ ههمن)ن2010أ ن ههًس،نفهههتنلههنمنذاللهههسان
أ ههسنفي ههسنيتعلههقن س  لههسحستنذ  زا اههمن س  حسصههي نالههمن لههت  نذ  مس عههمنن(%،57.36- لغههتن)



 ك 
 

فيظدانذ ن حسصي ن)ذ ح   ن ذ  نا ذتن ذ علان ذ  لتنمن ذ صنسايم(نشدأتنتغياذنلهس  سن لغهتن
ن(%نالمنذ ت ذ ت.51.92-،ن6.85-،ن60.57-،ن73-،ن55.57-نل تهن)
ن4ذانحيسيههس،نن1ذالهمننلهه من لتغيههانذ لههل تنكهس نفههتنذ  مس عههستن)نك هسنذظدههاتنذ أاذلههمنذ ن
حهههستان قهههزذق(ن  نلههه منن13ذ جاذشهههيم،نن7ك لهههمن ذ ههه نذلههه سو،نن6ذ ح يجهههمن ذ  س عهههم،نن5ذ شهههيحم،ن

 ذ ل  نيع أنذ منذ ت سءنذ زاذامنفتناسةنذ  مس عست،ن ل ءنذال نسونن(%ن ك ن ندس.100-تغيا)
  يلحهههم(نن10تن حصهه  ن لهههستي نذ ن يههه ننههه  ن مس عهههمن)ذال نيههم،ن ذقههه ننلههه من لتغيهههانذ لهههل تنفههه

(%،ن ذ لهه  نيعهه أنذ ههمنشههحمنذ  يههسانذأتنذ ههمنذا ههس نذ  لههستي ن  ههسنقلهه ن هه ن2.72- نلهه منتغيههان)
نالمنتجاي دسن تح يلدسنذ منذلتع س نلكنتنذ نزاذاتدسن  حسصي نذ ا .ن أأ   ذاأاسنذ  سأيمن

تن حصه  نذ   هس ي نذ عل يهمننه  نكش تنذ أاذلهمنذ نذالهمننله منتغيهانذيجهس تنكهس نفه نن
(%،ن س عن ل  نزيسأةنذ نها ةنذ حي ذنيهمن زيهسأةن275 لستي نذ  ن  كم(ن  نل منتغيان)ن22 مس عم)

ذ  ل نالمن حسصي نذ علهان،نفنهالناه ن جه أنذ  يوهمنذ  الو همن زاذاهمنذ  حصه  نكه  ن عنهدسن
ذ ن يه ننه  ن مس عهمنن نس قنكت انذندسان ص م،نذ سنذق ننل منتغيانذيجهس تنظدهانفهتن لهستي 

(%،ن ذ لههه  نيعههه أنذ هههمنذن  هههسينذ  لهههسحمنذ  زا اهههمن1.05)ن حهههاا(ن  نلههه منتغيهههان لغهههتن16)
تت يههزناههسان ن زيههسأةنذ  لههسحمن عههأاسن لهه  نذ   ههسأاةنذ زاذايههم،نن2010 س  لههستي نفههتنلههنمنذاللههسان

ننذ  مس عمن سندسنسذتن لسحستن ذلعم.



 ل 
 

 ثبت المحتوٌات

 انصفحت انموضوع

 ب انمشآَيةاآلية 

 ح اإلْذا 

 ؽ انشكش ٔانؼشفهٌ

 ي انًغحخهض

 ل ثاث انًذحٕيهت

 ٌ ثاث انجذأل

 ص ثاث انخشائؾ

 ت ثاث األ كهل

 ر ثاث انًالدك

 10-1 انفصم االول: االطار انىظري نهذراضت

 1 انًمذية

 1 يشكهة اناذث -أٔجً 

 2 فشػية اناذث -ثهَيه

 2 أْذاف انذساعة -ثهنثه

 2 دذٔد انضيهَية ٔانًكهَية نًُطمة اناذث -سابؼه

 5 يُٓجية اناذث -خهيغه

 5 خطة اناذث -عهدعه

 7 اناذث ْيكهية -عهبؼه

 7 انًفهْيى ٔانًظطهذهت -ثهيُه

 8 انذساعهت انغهبمة -جهعؼه

انفصم انثاوً : تأثٍر انؼوامم انجغرافٍت ) انطبٍؼٍت وانبشرٌت( ػهى 

 فً واحٍت اإلضكىذرٌت اضتؼماالث األرض انسراػٍت
11-33 

 32-11 انمبحث االول : انؼوامم انطبٍؼٍت وأثرها فً اضتؼماالث االرض انسراػٍت 

 11 خظهئض انًُهر -أج 

 22 انغطخ–ثهَيه 

 25 انحشبة –ثهنثه 

 29 انًٕاسد انًهئية -سابؼه 

 31 انُاهت انطايؼي -خهيغه 

 34-33 انمبحث انثاوً : انؼوامم انبشرٌت واثرها فً اضتؼماالث االرض انسراػٍت 

 33 انغكهٌ ٔانيذ انؼهيهة -أج

 40 انشي ٔاناضل -ثهَيه

 51 انُمم ٔانحغٕيك -ثهنثه
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 الفصل األول
 اإلطار النظري للبحث

 :المقدمة
تعد الزراعة الركيزة األساس في األمن  الذنئا ي الاتصتدنادغ أل مند نمندا  العنالا المعرنا العنرا  

يننالفر لمسننكا  تامنناترا الذئا يننة  ففنن  عنن  تننالفير المننادة ال نناا لعنندد كنيننر منن  الدننعاعا   كمننا فرننال 
التعد الزراعة مددر د ل لعندد كنينر من  السنكا . الاعط صنا من  تمنة األبمينة يمند دراسنة التذينر فني 

مننري . اسنتعمات  األرض الزراعيننة نني  منندة زمعينة الس ننرب التسننيما نعند األزمننا  التني مننر نرنا نمنندعا ال
تعنننند معرفننننة التذيننننر فنننني اسننننتعمات  األرض الزراعيننننة منننن  العالامننننل المرمننننة الاألسنننناس فنننني الت طننننيط 
  الزراعننني  اليتننندا بنننئا التذينننر عتيمنننة تنننالر اسنننتعمات  األرض الزراعينننة نعالامنننل طنيعينننة سال ن نننرية

المتملمة نعرر  الزراعية في عاتية اتسكعدرية سالاء كاع  طنيعية كالفرة المياه العالاملالنالر ا م  تالفر 
الفرا  التفرعاته فف  ع  تنالفر مسناتا  كنينرة من  األرافني  سا عالامنل ن نرية متملمنة ننالفرة األيندغ 

إت إ  األالفنناع اتسننتلعا ية التنني طننرس    العاممننة الالزيننادة السننكاعية الكنيننرة الطننر  العلننل ال نننكة النننزل
اعي سد  إلنى تلمينل مسناتا  كنينرة من  عمى الزراعة في العرا  الالتي اععكس  سمنًا عمى اإلعتاج الزر 

انتداًء م  الترد اللماعيعا  منرالرا نالتدنار اتصتدنادغ الاتتنت ل األمريكني فني   األرافي الزراعية
 مفن  بنئه الظنرالش م ناكل  فلندالمانعدبا من  تنداعيا  امعينة   3002نداعش  الاعتراءً  3002عيسا  

معطلة النتينرا  الالمعناط  التذدصنة  التسيماكعدرية كنيرة اد  الى تدبالر الالفع األمعي في عاتية اتس
 7  كالسنة الاننال سنناع 6  التاليمنة الالطالعنة 5  ال نيتة 2  اا تياينا 0الالتي تلنع فنم  الملاطعنا   

ات نننئبا اتربننناني  الننندالاعش امننناك  لتعفينننئ اعمنننالرا اتربانينننة فننني عاتينننة  (تننناتا الصنننزا  02  المرا نننية
تتننى نعنند التتريننر متظننالرة امعيننا  ففنن  عنن  اسننناد ا ننرب اد   اتسننكعدرية التتننزال بننئه الملاطعننا 

الى التذينر الزراعني معرنا التالسنع العمراعني ال نتة الميناه الصمنة منا تنالفره الداللنة من  التمرينزا  الزراعينة 
المدننادر الطاصننة ناتفننافة الننى  ننزال األسننالا  نالمعتمننا  الزراعيننة المسننتالردة التنني سلننر  ن ننكل كنيننر 

إئ تننناع المعتمننا  الزراعيننة المسننتالردة ناسننعار ر يدننة   العمننى د ننل المننزارعي  عمننى اتعتنناج الزراعنني
 .صياسا نالمعتما  المتمية

 أواًل: مشكمة البحث
 الزراعيننة التذيننر الزراعنني تسننتعمات  اترض بينناةاتساسننية نمنا لدراسننة ايمكن  ايمنناز م ننكمة 

 -:لاعالية بي تساؤت عدة في عاتية اتسكعدرية؟ التفرع  معرا 
 با العالامل المذرافية المؤلرة عمى استعمات  اترض الزراعية في عاتية اتسكعدرية؟سما  -0
ما دالر التناي  المكاعي تستعمات  اترض الزراعية من  تينا المسناتة الاتعتناج الاتعتامينة  -3

 ؟3030 - 3000 لممدةلمعطلة الدراسة 
 ؟( 3030 – 3000ما مدب التذير في استعمات  اترض الزراعية لممدة   -2
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 ما اسناد تذير استعمات  اترض الزراعية في عاتية اتسكعدرية؟ -2
 ثانيًا: فرضية البحث 

 ا  بعنناة تذيننر فنني اسننتعمات  اترض الزراعيننة فنني عاتيننة اتسننكعدريةالصنند افترفنن  الدراسننة         
 . كما ا يتناي  مكاعيًا الزماعياً 

اسنننننتعمات  اترض الزراعيننننة فننننني عاتينننننة بعنننناة عننننندد منننن  العالامنننننل المذرافينننننة المننننؤلرة عمنننننى  -0
 اتسكعدرية.

بعاة تناي  مكاعي تستعمات  اترض الزراعية م  تيا المساتة الاتعتاج الاتعتامية لمعطلة  -3
 (.3030 – 3000  لممدةالدراسة 

المالد تذير في استعمات  األرض الزراعية ني  الملاطعا  الزراعية في معطلة الدراسنة  ن ل  -2
 .( 3030 – 3000الدراسة   اعالاا

ملل  تة  تلش الراء تذير استعمات  اترض الزراعية في عاتية اتسكعدرية عدة سنادسبعاة  -2
  .صمة الدعا التكالميالمياه التردغ الالفع اتمعي ال 

 :ومسوغاته ثالثًا: أهداف البحث
 .الك ش ع  التناي  المكاعي تستعمات  األرض الزراعية في عاتية اتسكعدرية -0
 .في عاتية اتسكعدرية (3030 – 3000معرفة التذير في استعمات  األرض الزراعية لممدة   -3
معرفنننة اننننرز العالامنننل الطنيعينننة الالن نننرية المنننؤلرة فننني اسنننتعمات  األرض الزراعينننة فننني عاتينننة  -2

 .اتسكعدرية العنايعرا المكاعي
 :أما مبررات البحث فهي

 استعمات  األرض الزراعية في عاتية اتسكعدرية.عدا المالد دراسة مذرافية مت ددة تتعاالل  -0
 .األبمية الزراعية لمعطلة الدراسة لكالعرا تمتمة ملالما  اإلعتاج الزراعي -3
ر نة الناتا ندراسة تطالر العمنل الزراعني فني العاتينة إئ س  ئلنة يمكن  س  ينالفر فنرص عمنل  -2

   نئا ي لمعاتينة الالمعناط  لمسكا  المتزايدي  المعالمة النطالة ففً  ع  اإلسراا في تالفر سمن
 المماالرة.

 :رابعًا: حدود منطقة البحث
 المنزء ال نمالي من  متافظنة  تتملنل بنئه الدراسنة نعاتينة اتسنكعدرية. التني تتتنل :الحدود المكانية

 رصا الى  ط  "11.42'10°44 ط طالل  الفمكيًا تعتدر ني  فم  معطلة السرل الفيفي نانل
 نننننمات النننننى دا نننننرة عنننننرض  "4.57'44°32المننننن  دا نننننرة عنننننرض    نننننرصا "48.56'33°44 طنننننالل

يتنننند عاتيننننة اتسننننكعدرية منننن  ال ننننمال الال ننننمال ال ننننرصي متافظننننة نذننننداد  ننننمات  "27.46'32°59
 يالذرنننالمعننالد عاتيننة سنندة الرعديننة المنن  ال صفنناء المتااليننل  المعننالدالمنن    (  صفنناء المتمالديننة
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( 1 عرر الفرا  ع  معطلة الدراسنةعاتية مرش الد ر الئغ يفدمرما م  الذرد صفاء المسيد ال 

  .(0.  ريطة  
 ثبنُظجخ نهؼزاق ٔنًذبفظخ ثبثم. يٕلغ َبدٛخ االطكُدرٚخ (1خزٚطخ )

  
يمٛدددبص  ،خزٚطدددخ انؼدددزاق االلارٚدددخ ،لظدددى انئدددزا   ،انٓٛئدددخ انؼبيدددخ نهًظدددبدخ ،ٔسارح انًدددٕارل انًب ٛدددخ( 1انًصددددر  )

1 1111111، 6112. 

 ،601111 1يمٛبص  ،خزٚطخ يذبفظخ ثبثم االلارٚخ ، GISشؼجخ َظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ  ،يجهض يذبفظخ ثبثم( 6)

 .Arc.GIS.10.8.1ثبطزئداو  ،6112

يمٛددبص  ،خزٚطددخ يمباؼددبد َبدٛددخ االطددكُدرٚخ ،لظددى انئددزا   ،انٓٛئددخ انؼبيددخ نهًظددبدخ ،ٔسارح انًددٕارل انًب ٛددخ (3)

1 160111، 6112. 

ا  لمالصع العاتية تالير كنينر فني العنالاتي اتصتدنادية لممتافظنة كالعرنا تلنع فني معطلنة زراعينة 
المفتننر  طننر  ننني  نذننداد المتافظننا  الالسننط الالمعننالد كمننا تتتننالغ العاتيننة عمننى العدينند منن  اتع ننطة 

 ( كننا  العنن 03اتصتدننادية الم تمفننة  تنعنند العاتيننة عنن  مركننز صفنناء المسننيد الالتنني تتنننع اداريننا لننه  
                                                           

 .6112، ثغدال، 111111 1يمٛبص انٓٛئخ انؼبيخ نهًظبدخ، انئزٚطخ االلارٚخ نًذبفظخ ثبثم، (1) 
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ينمنننند عنننندد سننننكا  عاتيننننة   ( كننننا55تنعنننند عنننن  العادننننمة نذننننداد  ال ( كننننا  50مركننننز متافظننننة نانننننل  
( % مننن  سنننكا  متافظنننة ناننننل الالننننالد 8,02( عسنننمة  تينننا ي نننكمال  عسننننة  072769اتسنننكعدرية  

( % 7,63ت ننكل نعسنننة   3( كننا290,2  ( عسننمة. تنمنند مسنناتة معطلننة الدراسننة3072032عننددبا  
( ملاطعنة 38  التتنالزع بنئه المسناتة عمنى  (1 3( كنا5009ظنة ناننل النالذنة  م  مممالع مساتة متاف
 (.0كما مني  في المدالل  

 ًمباؼبد َبدٛخ االطكُدرٚخ انزٕسٚغ انًظبدٙ ٔانُظجٙ ن (1جدٔل )

   .6166 ،ثٛبَدبد يٛدز يُردٕرح ،لظدى انزئطدٛ  ٔانًزبثؼدخ ،شؼجخ سراػخ االطكُدرٚخ ،يدٚزٚخ سراػخ ثبثم( 1انًصدر  )

 .Arc GIS 10.8.1، ٔيئزجبد ثزَبيج ( 1انئزٚطخ )ٔثبالػزًبل ػهٗ  (6)

لمالصننع معطلننة الدراسننة تننالير مرننا فنني اسننتعمات  األرض الزراعيننة منن   نن ل سننراللة تتلينن  

                                                           
 . 6161، ثغدال، 6161ٔسارح انزئطٛ ، انجٓبس انًزكش٘ نالدصبء، انًجًٕػخ االدصب ٛخ انظُٕٚخ نظُخ ( (1

 اسم المقاطعة المقاطعة رقم
 مساحة الريف

 ()دونم

 مساحة الحضر

 ()دونم

مجموع المساحة 

 ()دونم
% 

 1415 او دٛبٚب 1
 

1415 0.91% 

 %16.52 25803 444 25359 انًجصخ 2

 انؼٕجخ 3
 

3671 3671 2.35% 

 3232 انرٛذخ 4
 

3232 2.07% 

 4936 انذٕٚجخ ٔانطبنؼخ 5
 

4936 3.16% 

 7352 انكٕطخ ٔاثٕ طجبع 6
 

7352 4.71% 

 3750 انجزاشٛخ 7
 

3750 2.40% 

 %3.28 5118 1612 3506 االطكُدرٚخ 8

 ْٕر انئبٌ 9
 

3230 3230 2.07% 

 %17.14 26773 1280 25493 يٕٚهذخ 10

 4338 انجفجبفخ 11
 

4338 2.78% 

 6278 انكزجٛخ 12
 

6278 4.02% 

 %10.78 16829 12 16817 دبرى ٔلشاق 13

 4440 انٕاٛفٛخ 14
 

4440 2.84% 

 4432 اثٕ ػٕطج 15
 

4432 2.84% 

 6032 يذزو 16
 

6032 3.86% 

 6834 انجٛالٔٚخ 17
 

6834 4.38% 

 4821 َبسٔس 18
 

4821 3.09% 

 6208 اثٕ نٕكخ 19
 

6208 3.98% 

 477 ثظبرٍٛ اثٕ نٕكخ 20
 

477 0.31% 

 431 ثظبرٍٛ اثٕ نٕكخ 21
 

431 0.28% 

 206 ثظبرٍٛ اثٕ نٕكخ 22
 

206 0.13% 

 343 ألبف لأل ثبشب 23
 

343 0.22% 

 381 انجٛزأ٘ 24
 

381 0.24% 

 281 أالل يظهى 25
 

281 0.18% 

 643 انجٕثخ ٔاالصٛجخ 26
 

643 0.41% 

 296 جشرح اثٕ نٕكخ 27
 

296 0.19% 

 7617 جشٚزح االطكُدرٚخ 28
 

7617 4.88% 

 %100.00 156167 10249 145918 المجموع
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الالدننالل الاتتدننال نالمعنناط  الممنناالرة لذننرض تسننالي  معتماترننا. تيننا تتميننز ناعرننا ئا  مالصننع تيننالغ 
العدينند منن  طننر  العلننل ال ننط سننكة التدينند التنني تننرنط نذننداد فنني  ننمال متافظننة نانننل التتتننالغ عمننى 

ادر ميناه معمرنا فف  اعرا تتتالغ عمى ارافي سرمية معنسطة المد  نالمتافظا  الالسطى الالمعالنية
التنني تسننال  الننى م تمننش المنند  العراصيننة اعتنناج م تمننش المتادننيل الزراعيننة  فنني ةمنن  المعنناط  المرمنن

 .العادمة نذداد التسيما
  3000تمادًا عمى النياعا  لممدة  اصتدر النتا عمى دراسة التذير الزراعي اع الزمانية:الحدود- 

3030.) 
 :تعاالل النتا مالفالع التذير الزراعي تستعمات  اترض الزراعينة  اتعتناج  الحدود الموضوعية

المننؤلرة فيرننا ( النيننا  العالامننل المذرافيننة الطنيعيننة الالن ننرية 3030 – 3000العننناتي( فلننط لممنندة  
 الالاصع استعمات  اترض  مساتة الاعتاج الاعتامية( ل عتاج العناتي لممدة عفسرا.

 منهج البحث :خامسا
فننني مذرافينننة الزراعننة معرنننا المنننعرل اتدنناللي النننئغ يرنننتا ندراسنننة عنندة معنننابل عممينننة  اعتمنند 

الللدننننالر المننننعرل   العالامننننل الطنيعيننننة الالن ننننرية النيننننا  منننندب الربننننا فنننني اسننننتعمات  اترض الزراعيننننة
الالمعرل المتدناللي لدراسنة   المعرل المتداللي مكمً  لممعرل العظامي في الدراسة استعملاتداللي 

المتادنننيل الزراعينننة التننني ت نننكل اسنننتعمات  اترض الزراعينننة نعاتينننة اتسنننكعدرية مننن  تينننا طنيعنننة 
التتميمنني لنيننا  التننناي  المتدننالل الابميننة المسنناتة الاتعتنناج الاتعتاميننة. الاسننت دا اتسننمالد الالدننفي ال 

لممتادنننيل التلمينننة التدنننعيفرا فننني  3030ال  3000المكننناعي لممسننناتة الاتعتننناج الاتعتامينننة لمسنننعالا  
الاتننناع اكلننر منن  طريلننة لمتدننعيش نتسنند طنيعننة تالزيننع النياعننا   Arc GISف ننا  ناسننت داا نرعننامل 

سننتعمات  اترض الزراعيننة راسننة امننعرل التنندة المسنناتة لد فلنند اعتمنند  التمليمرننا عمننى  ننرا ط المسنناتة
النتسنناد   ت ننئ  الملاطعننة نالدننفرا ادننذر الالتنندا  اتداريننة تيفنناا التذيننر الالعالامننل المننؤلرة فيننهاال 

 -:البي (1 التذير الزراعي تا اعتماد معادلة عسنة التذير الزراعي
 100 × سنة االساس/ سنة االساس –= سنة المقارنة  نسبة التغير الزراعي

 البحث:سادسًا: خطة 
  -اعتمد الناتا في إعماز بئا النتا عمى اللياا نما ياتي:

 تطمنن  الدراسنة مرندًا مكتنينًا  تملنل فني تكنالي  اإلطنار العظنرغ لمنتنا من   ن ل  :العمل المكتبي
ممع المعمالما  العظرية المتالفرة في المدادر العرنية الاألمعنينة التني تطمنترنا الدراسنة ففنً  عن  
اتعتماد عمى اإلتداءا  الالنياعا  المتالفرة ع  اإلعتاج الزراعني العنناتي عمنى مسنتالب الملاطعنة 

                                                           

(
1
، ص 1796انكدبررٕيزافٙ، ثٛدزٔد،  ٙ ادزق انزًيٛدمـيذًد يذًد ططذٛخ، خزا   انزٕسٚؼبد انجغزافٛخ لراطدخ فد (

362-336.  
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المرامعنة الندالا ر الالمؤسسنا  التكالمينة   سساسا للياس الاستعناط العتنا ل (3030ال 3000لعامي  
  ال ننننعنة زراعننننة اتسننننكعدرية  ئا  الع صننننة نمالفننننالع التذيننننر الزراعنننني معرننننا مديريننننة زراعننننة نانننننل

مديريننننة الطننننر  الالمسننننالر فنننني    ننننعنة رغ اتسننننكعدرية (المديريننننة المننننالارد الما يننننة  منننناني  العرننننري 
عاتينننة   الري نننة العامنننة ل عنننالاء المالينننة الالردننند الزلزالننني  الري نننة العامنننة لممسننناتة  متافظنننة ناننننل
 ال يربا. مديرية نمدية اتسكعدرية..  صا ا ملامية المسيد  اتسكعدرية 

 تطمن  الدراسة عمً  ميداعيًا تملل فني الزينارا  الميداعينة المتكنررة من  امنل ممنع : العمل الميداني
معمالما  مفدمة الدصيلة ع  كل ظابرة متعملة ناستعمات  األرض الزراعينة من   ن ل الم نابدة 

منننع عننندد مننن  سنعننناء المعطلنننة النعنننض  المععلننندةسال الم تظنننة ال  دنننية سال مننن   ننن ل الملننناءا  
اسنتمارة  (237النالد عنددبا   ةعداد استمارة استناعإر ئا  الع صة بئا ففً  المسؤاللي  في الدالا 

يعظننننر   ملاطعننننة (38الزعنننن  لممننننزارعي  تسنننند الملاطعننننا  فنننني معطلننننة الدراسننننة النننننالد عننننددبا  
  .(3المدالل 

 دجى انؼُٛخ دظت يمباؼبد َبدٛخ االطكُدرٚخ (6جدٔل )            
حجم العينة 0202لسنة  الريفسكان  اسم المقاطعة رقم المقاطعة

()
  

 3 796 او دٛبٚب 1

 - - انًجصخ 2

 - - انؼٕجخ 3

 3 2356 انرٛذخ 4

 9 3277 انذٕٚجخ ٔانطبنؼخ 5

 2 94 انكٕطخ ٔاثٕ طجبع 6

 1 1255 انجزاشٛخ 7

 5 1809 االطكُدرٚخ 8

 - - ْٕر انئبٌ 9

 76 12279 يٕٚهذخ 10

 16 2689 انجفجبفخ 11

 15 3379 انكزجٛخ 12

 48 6872 دبرى ٔلشاق 13

 16 5150 انٕاٛفٛخ 14

 13 470 اثٕ ػٕطج 15

 13 4545 يذزو 16

 21 4759 انجٛالٔٚخ 17

 10 4591 َبسٔس 18

 21 2181 اثٕ نٕكخ 19

 2 1251 ثظبرٍٛ اثٕ نٕكخ 20

 2 288 ثظبرٍٛ اثٕ نٕكخ 21

                                                           

()  العشوائية الطبقية وفقا لطريقة دي مورغانتم حساب العينة. 

اطزئديب كالً يٍ كزٚجظٙ ٔيٕرجبٌ صٛغخ رٚبضدٛخ يؼُٛدخ فدٙ رصدًٛى جددٔل نزذدٚدد انذدد االلَدٗ نذجدى انؼُٛدخ انًطهدٕة، 

 . يفزلح ٠١١١١١١يفزلاد دزٗ  ٠١ٔٚظزئدو ْذا انجدٔل نذظبة دجى انؼُٛخ انؼرٕا ٛخ انًمبثم نذجى يجزًغ ثداٚخ 

أدًد ػجد انهطٛف يرؼم، لراطخ رذهٛهٛخ نذظبة دجى انؼُٛخ األييم فٙ انجذٕس انًٛداَٛدخ انشراػٛدخ، انًجهدخ ُٚظز انًصدر   

 .171، ص6112انًصزٚخ ناللزصبل انشراػٙ، انًجهد انيبيٍ ٔانؼرزٌٔ، انؼدل انيبَٙ، َٕٕٚٛ 
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 2 181 ثظبرٍٛ اثٕ نٕكخ 22

 1 226 ألبف لأل ثبشب 23

 8 806 انجٛزأ٘ 24

 14 2897 أالل يظهى 25

 4 4351 انجٕثخ ٔاالصٛجخ 26

 1 26 جشرح اثٕ نٕكخ 27

 28 2274 جشٚزح االطكُدرٚخ 28

 327 68802 المجموع

 .6166 ،ثٛبَبد يٛز يُرٕرح ،شؼجخ ادصبء لضبء انًظٛت ،جٓبس انًزكش٘ االدصب ٙ ،ٔسارح انزئطٛ  انًصدر 

 سابعا: هيكمية البحث
تفنننمع  الدراسنننة عمنننى ارننننع فدنننالل ففنننً  عننن  الملدمنننة الصا منننة المتتالينننا  الصا منننة لممننندالل 

اتسنننتعتاما  الالتالدنننيا  الصا منننة المدنننادر ال  دنننة نالمذنننة  عننن  ففننن ً الال نننرا ط الاأل نننكال النياعينننة 
 .العرنية الاإلعكميزية

السبدافننه  : اإلطننار العظننرغ لمدراسننة الفننا  م ننكمة النتننا السبميتننه  الفصــل األولالصنند تفننم  
العالامل الطنيعينة   دراسة العالامل المذرافية الفصل الثانيفي تي  تعاالل   الالمفابيا الالدراسا  السانلة

دراسنة  الفصل الثالثسما   السلربا في استعمات  األرض الزراعية في معطلة الدراسة (الالعالامل الن رية
الماء فني  (3030 – 3000  التالزيع المذرافي تستعمات  األرض الزراعية في معطلة الدراسة لممدة

منتلي  تعناالل األالل الاصنع اسنتعمات  األرض الزراعينة من  تينا المسناتة الاتعتناج الاتعتامينة لعاتينة 
رض الزراعيننة لسننعة التعناالل المنتننا اللناعي الاصننع اسنتعمات  األ  3000اتسنكعدرية فنني سنعة اتسنناس 

لدراسننة تذيننر اسننتعمات  األرض الزراعيننة فنني عاتيننة  الفصــل الرابــ . فنني تنني  معننل 3030الملارعننة 
 .باالستنتاجات والتوصياتالصد اعترى النتا   ( 3030ال  3000اتسكعدرية ني  عامي  

 ثامنًا: المفاهيم والمصطمحات
تسنننتعمات  األرض معرنننا تعرينننش نرعرنننارد بعالنننة تعريفنننا  م تمفنننة  . مفهـــوم اســـتعماالت األر :1

 Bern Hard)  النننئغ يركنننز عمنننى إللننناء الفنننالء عمنننى التذينننرا  المكاعينننة فننني الزراعنننة النتنننا
ناعنه عنالع لانن  سال دالرغ من  تند ل اإلعسنا  لذنرض تنامي  تاماتنه  (Vink  الينرب فعنة  (1 سسنانرا

الطنيعيننة الالدننعاعية التنني يلننال ععرننا الن ننرية سننالاء كاعنن  ماديننة اال مععاليننة سال كميرمننا منن  المننالارد 
  العرفننه ر ننرال  ناعننه ع نناط اإلعسننا  عمننى األرض التنني يننرتنط نرننا اليتنندد اسننتعماله لرننا (2 األرض

العمننى الفنن  ئلننة تسننتعمل كممننة  .(3 عمننى مسنناتة معيعننة منن  األرض سننالاء كاعنن  تفننرية اال ريفيننة
تنننه اال إعرنننا ئلنننة الع ننناط عنننادة لر نننارة النننى تفاعنننل اإلعسنننا  منننع ني  Landuseاسنننتعمال األرض 

                                                           
 . 12، ص 6111 ( ػهٙ ادًد ْبرٌٔ، جغزافٛخ انشراػخ، انمبْزح، لار انفكز انؼزثٙ،(1

( الْبو ٚبطٍٛ يذًد انًؼبضٛد٘، رذهٛم اطزؼًبالد األرض ثبطزئداو انصٕر انجٕٚخ ٔانئدزا   انطجٕيزافٛدخ، انجدشء األٔطد  (2

 . 11ص ،1773جبيؼخ ثغدال،  -نًرزٔع ر٘ ٔثشل انزيبل٘، أازٔدخ لكزٕراِ يٛز يُرٕرح، كهٛخ اٜلاة 

اطدزؼًبالد األرض ددٕل انًدُٚدخ انؼزالٛدخ، أازٔددخ لكزدٕراِ، يٛدز يُردٕرح، كهٛدخ ( صالح دًٛد دُش انجُدبثٙ، انزغٛدز فدٙ (3

  .21، ص 1799جبيؼخ ثغدال،  –اٜلاة 



  ..................................................................... اإلطـار النظـري لمبحثالفصل األول:  

 
8 

 الن رغ الئغ يتفاعل فيه اإلعسا  مع ني ته  رط ا  يتملل بئا الع اط في تيز م  األرض. 
اليعننر ععرنا ستياعنًا نالترننة اال السنط     (1 بي التيز اليانس الالدمد م  الكنرة األرفنية . األر :2

المع نننا  الالتلنننالل الالمنننزارع  الترانننني النننئغ يعننند ممننناًت لمزااللنننة م تمنننش األع نننطة الن نننرية الإلصامنننة
 . ( 2 لرعتاج العناتي كافة

بنني األرض المسننتلمرة فنني اإلعتنناج الزراعنني ننناغ سسننمالد كننا  اال إعرننا المعنناط  . األر  الزراعيــة:3
التي تممع ني  م ءمة سرافيرا لمزراعة الالفعرا الزراعي الراب  المن  لناف فهعرنا تتدنش نم ءمنة 

 . ( 3 عفسه الئغ تمرغ فيه زراعترا تالياً  عالية لأل راض الزراعية في الالص 
صد يكال  بئا التتالل عاتمًا ع  ت طنيط مسنن  بدفنه   بال التتالل التادل عتيمة عالامل . التغـــير:7

  سغ هرتناط الظابرة نمتذيرا  متنددة اللنئا فنإستفادة م  تتاليل الظابرة عالعيًا الكميًا م    ل اإل
في المذرافينا  التذيرمفرالا ال   ( 4 تذير ملدالد الم طط في تمة المتذيرا  يؤلر في تذير الظابرة 

ايمناني اال سنمني فني ال دنا ص المكاعينة الاسنتندالرا نظنالابر  يلدد نه عممية تؤدغ إلى ا نت ش
 ا نرب التسنند الننزم  المسننتذر  فني التذيننر  إئ س  بعنناة ظننالابر صند يكننال  تذيربننا نطنن  كننالظالابر

 .( 5 م  الظالابر الن رية األكلر تذيرا مع مرالر الالص  الفدالطنيعية عمى 

 تاسعًا: الدراسات السابقة
 (6 ( تذينننر اسنننتلمار األرض الزراعينننة فننني العنننرا  1980دراســـة عمـــي محمـــد الميـــا  فـــي عـــام  .1

 مست دمًا المعرل الكمي في دراسة التذير. 
  ال دنص فني (الزراعني فني متافظنة عيعنالبالتذير   0982عدنان إسماعيل ياسين عام  ،دراسة .2

لالمننننا  الطنيعيننننة الالن ننننرية إئ سعتمنننند الم  دراسننننته ماعنننننًا تسننننتعمات  األرض الزراعيننننة التذيراترننننا
 .( 7 لمزراعة

 اتتمابنننا  المكاعينننة لتذينننر اسنننتعمات  األرض  1996دراســـة شـــمخي فيصـــل االســـدي عـــام  .3

                                                           
 . 63، ص 1799( ٕٚطف رَٕٙ، يؼجى انًصطهذبد انجغزافٛخ، ثٛزٔد، لار انفكز انؼزثٙ، (1

انزطجٛدك، ثغددال، يطجؼدخ طدهًٛبٌ االػظًدٙ، ( ػجدانئبنك يذًد ػجدنٙ، الزصبلٚبد األرض ٔاإلصالح انشراػٙ فٙ انُظزٚدخ ٔ(2

 . 20-21، ص 1799

( ادًد يذًٕل انمبطى، األًْٛخ االلزصبلٚخ نهمطبع انشراػٙ انفهظطُٛٙ انًربكم ٔانذهٕل انًمززدخ، آفبق، يجهدخ فصدهٛخ رصددر (3

 . 01-11، ص 6111يٍ أكبلًٚٛخ انًظزمجم نهزفكٛز اإلثداػٙ، 

 .90، ص 1722انًٕصم، (، لزصبل انشراػٙ)اال، انْٕبة يطز انداْز٘ ( ػجد6)

ابرق جًؼخ ػهٙ يٕنٗ، انزًٛش انئز طٙ نزغٛزاد انغطبء االرضٙ فٙ يذبفظخ انجصزح ثبطزئداو رمُٛدخ االطزردؼبر ػدٍ ثؼدد  (5)

(، اازٔدددخ لكزددٕراِ، يٛددز يُرددٕرح، كهٛددخ انززثٛددخ، جبيؼددخ انجصددزح، 6110 – 1793َٔظددى انًؼهٕيددبد انجغزافٛددخ نهًدددح )

 .60، ص6110

( ػهٙ يذًد انًٛبح، رغٛز اطزيًبر األرض انشراػٛخ فٙ انؼزاق، لراطخ فٙ انجغزافٛخ انكًٛخ، يجهدخ انًجًدغ انؼهًدٙ انؼزالدٙ، (6

  .1772، انجشء انزاثغ، ثغدال، 31انًجهد 
ػدَبٌ إطًبػٛم ٚبطٍٛ، انزغٛز انشراػٙ فٙ يذبفظخ َُٕٖٛ، إازٔددخ لكزدٕراِ )يُردٕرح(، كهٛدخ انززثٛدخ )اثدٍ رشدد(، ثغددال، ( 7)

 . 1721يطجؼخ جبيؼخ ثغدال، 
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التالدننل الننى الك ننش عنن  اتتمابننا  المكاعيننة لتذيننر اسننتعمات   (1  (الزراعيننة فنني صفنناء المعننائرة
معتمندًا فني ئلنة منعرل التندة المسناتة  0992ال 0976األرض الزراعية في صفاء المعائرة لعامي 

لتتلي  بئا الردش نالك ش ع  عالع التذير ألغ دنعش من  دنعالش اسنتعمات  األرض الزراعينة 
 التممه الاتمابه. 

 التتمينل المكناعي ألعمناط التذينر الزراعني السلناره الني ينة فني  2000ويدراسة رعد رحيم حمود العزا .4
التالدنننم  الدراسنننة النننى ك نننش اتتمابنننا  المكاعينننة لتذينننر  (2  ((0995-0977 متافظنننة دينننالى 

عننر ( 0995-0977  سعماط استعمات  األرض الزراعينة الرلناره الني ينة فني متافظنة دينالى لممندة
دراسنننة التذينننرا  الزراعينننة عمنننى المسنننتالب المكننناعي الاإلعتنننامي المننن  لنننا اظرنننار الع صنننا  المكاعينننة 

 لمتالزيع المدب ارتناطرا نال دا ص الطنيعية الالن رية. 
 تذيننر اسننتعمات  األرض الزراعيننة تننالل مديعننة  1997دراســة عمــي عبــد عبــاس العــزاوي عــام   .5

المكنننناعي تسننننتعمات  األرض الزراعيننننة النتننننا التالدننننم  الننننى الك ننننش عنننن  التذيننننر  (3 (المالدننننل
 العالامل الطنيعية الالن رية التي تكم  الراء بئا التذير.

 0977 التذير الزراعي في متافظة د ا الدي   1998دراسة عبد الفتا  حبيب رجب الحديثي .6
ابتم  بئه الدراسة نهنراز اإلمكاعا  الزراعية في معطلة الدراسة  الدراسة ماعد من    (4 (0993ن 

 .م  التذير الزراعي عمى المستالب المكاعي
 تذينر اسنتعمات  األرض الزراعينة فني رينش صفناء  2002دراسة ظافر إبراهيم طه العزاوي عام  .7

التي تالدم  إلى س  بعاة تنايعًا فني تنالير العالامنل الطنيعينة الالن نرية فني اسنتعمات   (5 ( سامراء
األرض الزراعيننة كمننا سظرننر  س  بعنناة تذيننرًا فنني اإلعتنناج الزراعنني ننني  ملاطعننا  معطلننة الدراسننة 

 الرسم  تالمرا  مستلنمية لرا. 
اعيننة فنني زراعننة  التذيننر المكنناعي تسننتعمات  اترض الرز  2006دراســة نصــيف جاســم محمــد   .8

اظرننننر  التنننناي  المكنننناعي تسنننتعمات  اترض فنننني زراعننننة  (6  (المتادنننيل فنننني عاتينننة نعنننني سنننعد
 . 3003 – 0987المتاديل الم تمفة العممية تذيربا م  سعة 

                                                           
شًئٙ فٛصم االطد٘، االرجبْبد انًكبَٛخ نزغٛز اطدزؼًبالد األرض انشراػٛدخ فدٙ لضدبء انًُدبأرح، أازٔددخ لكزدٕراِ يٛدز  (1)

 . 1772جبيؼخ ثغدال، ثغدال،  –اثٍ رشد  –انززثٛخ  يُرٕرح، كهٛخ

، أازٔدخ 1770-1799( رػد ردٛى دًٕل انؼشأ٘، انزذهٛم انًكبَٙ ألًَبا انزغٛز انشراػٙ ٔأثبرِ انجٛئٛخ فٙ يذبفظخ لٚبنٗ (2

 . 6111، جبيؼخ ثغدال –اثٍ رشد  –لكزٕراِ يٛز يُرٕرح، يمديخ انٗ لظى انجغزافٛخ، كهٛخ انززثٛخ 

ػهٙ ػجد ػجبص انؼشأ٘، رغٛز اطزؼًبالد األرض انشراػٛخ دٕل يدُٚدخ انًٕصدم، أازٔددخ لكزدٕراِ يٛدز يُردٕرح يمديدخ ( (3

 . 1779جبيؼخ انًٕصم،  –انٗ لظى انجغزافٛخ، كهٛخ انززثٛخ 
يٛددز ، إازٔدددخ لكزددٕراِ )1776ـ  1799ػجددد انفزددبح دجٛددت رجددت انذدددٚيٙ، انزغٛددز انشراػددٙ فددٙ يذبفظددخ صددالح اندددٍٚ  ( 4)

 . 1772يُرٕرح(، كهٛخ انززثٛخ )اثٍ رشد(، جبيؼخ ثغدال، 
( ظبفز إثزاْٛى اّ انؼشأ٘، رغٛز اطزؼًبالد األرض انشراػٛدخ فدٙ رٚدف لضدبء طدبيزاء، أازٔددخ لكزدٕراِ يٛدز يُردٕرح، (5

 . 6116جبيؼخ ثغدال،  –اثٍ رشد  –يمديخ انٗ لظى انجغزافٛخ، كهٛخ انززثٛخ 
انزغٛدز انًكدبَٙ الطدزؼًبالد االرض انزساػٛدخ فدٙ سراػدخ انًذبصدٛم فدٙ َبدٛدخ ثُدٙ طدؼد ثدٍٛ طدُزٙ ( َصٛف جبطدى يذًدد، (6

  6112(، رطبنخ يبجظزٛز)يٛز يُرٕرح(، كهٛخ انززثٛخ اثٍ رشد، جبيؼخ ثغدال، 6116 – 1729)
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ــد حســين  .9 ــة خال   ( 1  (عمات  اترض الزراعيننة فنني متافظننة الاسننط تذيننر اسننت 2006دراســة زين
التالدم  الى الك ش عن  التذينر المكناعي تسنتعمات  األرض الزراعينة النتنا العالامنل الطنيعينة 

 الالن رية التي تكم  الراء بئا التذير.
 تذيننر اسننتعمات  اترض نزراعننة الع يننل فنني متافظننة  2018دراســة شــيرين عمــاد كــاظم عــام  .10

تعااللنن  الناتلننة تتدينند التننناي    ( 2  (ياسننت داا اتست ننعار عنن  نعنند 3008 – 3000نذننداد لممنندة 
  المكنناعي لمعنناط  زراعننة الع يننل فنني متافظننة نذننداد نتننالير العالامننل الطنيعيننة الالن ننرية الالتياتينننة

 .كئلة الك ش ع  سبا الم اكل التي تعاعي معرا زراعة الع يل في المتافظة السنل تطاليربا
اسنتعمات  اترض الزراعينة  التذير في  2019دراسة اخالص محمد صادق حسين الزنكي عام  .11

  ( 3  (ناسننننت داا عظننننا المعمالمننننا  المذرافيننننة 3007 – 3000فنننني عنننناتيتي اتمنننناا الالكفننننل لممنننندة 
 تعاالل  العالامل الطنيعية الالن رية الالربا في التناي  المكاعي لزراعة المتاديل.

ـــاب محمـــد  .12   تذينننر اسنننتعمات  اترض الزراعينننة فننني عاتينننة دممنننة لممننندة 2020دراســـة حكـــيم حي
التالدم  إلنى الك نش عن  التذينر المكناعي تسنتعمات  األرض الزراعينة   ( 4)(3009 - 3000 

 .( 3009- 3000  في عاتية دممة لممدة ني 
 تذيننر اسننتعم   اترض الزراعيننة فنني عاتيننة  2021 دراســة ميــادة صــفا  جاســم ابــراهيم العــاني .13

التالدننم  الننى الك ننش عنن  التذيننر المكنناعي تسننتعمات    ( 5 (3030 – 3000   العنينندغ لممنندة
 األرض الزراعية النتا العالامل الطنيعية الالن رية التي تكم  الراء بئا التذير.

ض الزراعينننة فننني عاتينننة اتسنننكعدرية تذينننر اسنننتعمات  األر  عمنننى تالفننني  الدراسنننة ركنننز 
المعرفننة العالامننل   اللننا ا تسننتعمات  األرض الزراعيننة فنني العاتيننةمالصننالش عمننى الالاصننع المذرافنني ل

   ممنندةلالتنني تننؤلر فنني تالزيعرننا المكنناعي المعرفننة التذييننر التادننل فنني بننئه اتسننتعمات   المذرافينة
  تت نننننائ التمننننننالل المعاسننننننة لمعالمننننننة التذينننننر السننننننمني فننننني المسنننننناتة الاتعتنننننناج (3030- 3000

اتمننن  الذنننئا ي ترننندد ا مننند الممتمعنننا  المعرنننا الممتمنننع  فننني الصننن  ادننننت  م نننكمة  الاتعتامينننة
تذيننر اسننتعمات  اترض الزراعيننة  اسننناد العراصنني. بننئا منن  مرننة المنن  مرننة ا ننرب ادننن  دراسننة

رافنند مرمننا يدنند فنني  دمننة التعميننة الزراعيننة السنننل تتليلرننا منن  امننل زيننادة اتعتنناج الزراعنني كمننا 
 يمك  اتستفادة معرا في تتسي  اللطاع الزراعي.  نما تالفره م  نياعا  التلا   المعمالما   العالعا

                                                           
ازٔددخ لكزدٕراِ، يٛدز ا(، 6116 – 1729( سُٚخ خبند دظٍٛ، رغٛز اطززؼًبالد االرض انشراػٛخ فٙ يذبفظخ ٔاطد  نهًددح )(1

 .6112يُرٕرح، كهٛخ انززثٛخ اثٍ رشد، جبيؼخ ثغدال، 

( ٚبطزئداو االطزردؼبر 6112 – 6111( شٛزٍٚ ػًبل كبظى، رغٛز اطزؼًبالد االرض ثشراػخ انُئٛم فٙ يذبفظخ ثغدال نهًدح )(2

 .6112ػٍ ثؼد، رطبنخ يبجظزٛز )يٛز يُرٕرح(، كهٛخ انززثٛخ اثٍ رشد، جبيؼخ ثغدال، 

- 6111( اخدالص يذًددد صدبلق دظددٍٛ انشَكدٙ، انزغٛددز فددٙ اطدزؼًبالد االرض انشراػٛددخ فدٙ َددبدٛزٙ االيدبو ٔانكفددم نهًدددح )(3

  .6117رطبنخ يبجظزٛز)يٛز يُرٕرح(، كهٛخ انززثٛخ، جبيؼخ ثبثم،  (،( ثبطزئداو َظى انًؼهٕيبد انجغزافٛخ6119

رطدددبنخ يبجظدددزٛز)يٛز  (،6111 – 6111َبدٛدددخ لجهدددخ نهًددددح ) ( دكدددٛى أٚدددبة يذًدددد، رغٛزاطدددزؼًالد االرض انشراػٛدددخ فدددٙ(4

 .6161يُرٕرح(، كهٛخ انززثٛخ نهؼهٕو االَظبَٛخ، لظى انجغزافٛخ، جبيؼخ ركزٚذ، 

، رطددبنخ (6161 – 6111يٛددبلح صددفبء جبطددى اثددزاْٛى انؼددبَٙ، رغٛزاطددزؼًالد االرض انشراػٛددخ فددٙ َبدٛددخ انؼجٛددد٘ نهًدددح )(5) 

 .6161هٛخ االلاة، لظى انجغزافٛخ، جبيؼخ االَجبر، يبجظزٛز )يٛز يُرٕرح(، ك
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 المبحث األول
 العوامل الطبيعية وأثرها في استعماالت األرض الزراعية في ناحية االسكندرية

 :تمهيد
 للملاملمقط للرلوا ل زياعيللرللعوامللالالطعيعيللرلكويل عيلليل للملياللعلمالمللاللاالل عم   لا يضلال

  لعوامللالل، ع يقهلل لعللي لمقط للرلوازلليلليعللزللالللىلتللكل عيلليلالللىل علل ي لالعوامللالالطعيعيللرلالمللؤ ي ل يهلل 
صلوالمعلي ل لملمقط لرلمل لكو لمتصلوالالطعيعيرلهملال مل تلككلام  قيلرلاولعلكعلام  قيلرلزياعلرلمت

ا قال  لا لاقلململ يزاالعل  زانلامل علوعلىلاليغعلم ل الال طويا لوا ز ياع  لال ملوصالاليه لل،زيأ
و يمللل ليللللمل ورللليالل  للليلل،قلللوللالطعيعلللرل لللمل الللييلك لللرلا ق للل اللعللللىلو للل ليغع  لللملا لع للل المتلللكوك
لالعوامالالطعيعيرلعلىلاا عم   لا يضلالزياعيرل ملق تيرلا ا قكيير.

  : خصائص المناخ اوالا 
االل عم   لاضيضلالزياعيللرلعللللىلل عللكلكيااللرلالمقلل فلومعي للرلزص هصللملبالأهميلللرل عيللي ل للم

از الفلأقواعه ،ل ل القوعلم لالمت صيالالزياعيرلم طلعل  لمق زيلرلمعيقلرليال  ياللهل لو ل ت علعلم،ل
لويف يضلعلىلالمزايعي لإ ع علقظعلمعيقرل مل وزيعلمت صيلهعلعلىلمكايلالاقر.

الوفليل علل،ا قكييرق تيرلا ولمعي رلمكلل   ييلالمق فلعلىلاا عم   لا يضلالزياعيرل مل
ل،(ل ليق 443.394(لالواقعلرلعللىلزلطلطلوال 2020-2009ا ع م كلعلىلعي قل  لمتطلرلالتللرلللملك ل 

لكياالرلعق صليلالمقل فلل،(1 ع(ل لو لمال وللالطاللالعتلي35 لواي فل عل،(ل م  323.764 لوكاهي لعيض
اللعيرلوال عزلليلوعيلل  لا يهلل لالم م لللرلع   للع علال ماللملوكي لل  لالتللياي لوالييلل للوا مطلل يلواليطوعللرلالق

 تل ل ل  ييلالمقل فلالصلتياوملالللبمللق تيلرلا ال قكييرابل  لعلل، لمل ييليلاال عم   لا يضلالزياعيلر
و صللي لقصلييي لل،الصليفلوال ل   لعفصللي لطلويلي لهمل ل،(2 عتالال صلقيفل لوي ل(BW)ييملزلللمل

ل.لالليالوالقه يلوالصيفلوال    لي اليعيعلوالزييفلمعلمكلل عييلعي لكي   لالتياي لعلهم ل ي لاق   ل

 علليفلاض للعرلال مالليرلعوقهلل لمو لل  ل هيوميق طيالليرل للق علعلل ل فلل عال ل: اإلشعععاا الشمسععي. 1
 يمي هيرل تكثل ملال مسلبا ه لواإل ع علال ماملي عل مل ميعلا    هل  لو ليصلالمقلملإللىل

للقع  لل  ل هللوليللؤ يلعلللىلل،لويللؤ يلالرللو لعلللىلمعظللعلالعمليلل  لالتيويللر(3 اضيضلإ ل للز لرللهيا
زه يه لو  وي لال م يلوقمولالاي   لواضويا لوال بوي لل،إقع  لالعبويلوصقعلاليبا لوقمولالقع    لوا 

                                                           

اٍللح ىاّلل٘اج اىع٘ٝللح ٗاىهٔللك اىىىىاىللٜه  ٍللٌ اىَْللاؾ تٞاّللاخ  ٞلله ٍّْلل٘نجه ٗوانج اىْقللو ٗاىَ٘أللاخه اىٖٞلللح اى  (1)

 .2022تغكاقه 

(ه 1ٍ اقىح مِ٘ٝ = )ٚ/غ= (2)  ً ( ال اُ )ٚ( اىَ كه اىٍْ٘ٛ ىاٍطان )ٌٌ(ه )غ( اىَ لكه اىٍلْ٘ٛ ىلكنظاخ اىؽلهانج )

( 1ىْرٞعللح امصلله ٍللِ )( ٗاىَْللاؾ نٚللة الا ماّللد ا1ؼٞللس ٝنللُ٘ اىَْللاؾ ؼللان ظللا  الا ماّللد اىْرٞعللح ا للو ٍللِ )

(19.66/ٌٌ24.55 = . ٝاؼل  اىَٕلكن: ّ َلاُ ِلؽالجه اىَْلاؾ BW)( ا و ٍِ ٗاؼك فاىَْاؾ ؼلان ظلا  )0.39ً 

 .152ه 1983ْه ٍطث ح اىْ٘ن اىَْ٘لظٞحه عَاُه 1اى يَٜه ٚ

 . 204ه 2009ْٝؽٞٚ فهؼاُ ٗاـهُٗه ٍكـو اىٚ اىعغهافٞح اىطثٞ ٞحهاىقإهجه اىّهمح اى هتٞح اىَرؽكجه(3) 
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و علللكل لللك لالرلللو لوطلللوال  لللي لاإلرللل   لمللل لعواملللالاإلق للل اللالمهملللرلإبال لللوا ي لعواملللالاإلق للل الل
أقملمصكيلللط قلرللتيث لم لأ لكويلاإل ع علال مامليظهيل ملطيي  يلاباضزيللع  المالهعل

.لو ق العلالقع  ل  لتالالت   هل ل(1 ل ف علمل مل  وي لال م يالاليلباهملو لبلدلكويفل لملزيل ك لالقل ال
القه ييلرلا  ليللالملك الىلالرو لالىلقع    لالقه يلالطويالوهملالقع    لال مل  زهليلا لابال  قل ل

وقع    لالقه يلال صييلل،والاع قغلوغييه (ل إ  لا عرلم ال لال ماللوال عييلوالتمصلوال ولل12م ل
وهقل دلقع  ل  لمت يلك لوال لملل،ا عرلم ال البي لوال ط لوال عغلوقصالالا يلوغييهل (ل12اقالم ل

 .(2 القه يلمك      يلعطوال
ا للابل،ق تيللرلا الل قكيير(ل للو يلعقصلليلالرللو ل للمل1 ل(لوال لل ا3يظهلليلملل لزللالالال للكوال 

يلقزفضل لمل صلالال ل   لليصلال لمل لهيلل،يلوعل(لال عر/8550 لعلمليعلغالمعكالالاقوملللاطوعلالف
عيقملللل ليي فلللعل للللمل صللللالالصللليفلليصللللال للللمل لللهيل مللللوزلالللللىلل،(لالللل عر/يوع654 للل قو لال لللل قملاللللى 

ا  لللع علال مالللملل لللإ  لعمومللل لل،(لاللل عر/يوع8.5امللل لالمعلللكالالالللقومليعللللغل ل،(لاللل عر/يوع11556 
ل.لمعوق لاولمتككاللالق  اللالزياعملليعكو لق تيرلا ا قكيير الرو (لم و يل مل

-2009اىَ كالخ اىّٖهٝح ىٍاعاخ اىٍط٘ع اىف يٜ )ٌاعح/ًٝ٘( فٜ ٍؽطح اىؽيح ىيَكج ) (3ظكٗه )

2020) 

 2022ه ٌٍ اىَْاؾ تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجهاىَٕكن :اىٖٞلح اى اٍح ىاّ٘اج اىع٘ٝح ٗاىهٔك اىىىىاىٜ
 

 

 

 

 

 

                                                           

نٝاٖ عثك اىيطٞل  اؼَلكه فٍليعح اىؽألاخ اىىناعٞلح َّٕٗ٘لا ذؽلد اىجلهٗ  اىعافح)اىّلك اىهٚل٘تٜ(ه ظاٍ لح (1) 

 .14ه 1987ْاىَ٘ٔوه ٍكٝهٝح قان اىنرة ىيطثاعحٗاىّْهه اىَ٘ٔوه

قج ِلوُٗ ٍؽَلك عثلكٗ اى ل٘قاخه عثلك اىٍلاً ٍؽَل٘ق عثلك هللاه عثلك هللا تلِ ٍؽَلك اىّلٞؿ ه اىعغهافٞلح اىْثاذٞلحه عَلا(2) 

 .66-65ه 1985ْاىَنرثاخه ظاٍ ح اىَيل ٌ ٘قه اىهٝاٖ ه
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 ًٝ٘(  اىَ كالخ اىّٖهٝح ىٍاعاخ اىٍط٘ع اىف يٜ )ٌاعح/ (1ِنو)

ل(2020-2009 ملمتطرلالتلرلللمك ل 

 
 .(3) اىَٕكن: اعرَاقاً عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه    

 عيفلالتياي لعوقه لقوعلم لأقواعلالط قرلال مل ق  الإلىلاليالفلال وملم لال مسل :الحرارة درجة .2
ملقمللولو وزيللعلالقع  لل  لعلللىلو علكلكي للرلالتللياي لاض  لليلأهميللرل ل،ل(1 ع ل المع  لليلأولغيلليلمع  للي

ق لل اللالعللبوي.ليظهلليل،ل لل لتياي ل للؤ يل للملتيويللرلالعللاضيض قع  هلل لوالقمللولالزرلليملوالزهلليملوا  بويلوا 
  صللفلع  ي فلل علزللالاللق تيللرلا الل قكييرا لكي لل  لالتللياي ل للملل،(2(لوال لل ال 4 لملل لال للكوا

ابلاي فع لمعلك  لكي ل  لالتلياي لالعظملىلوعليل لتلكه لا عللىل لمل لهيل ملوزلل، صالالصيف
ل،(ع3ل32امل لمعلكله لالالقومل عللغل ل،(ع3ل18 لال ل قمل وعلغلتلكه لا كقلىل لمل لهيل ل قولل،(ع3ل44.64 

ابلعليلل لمعللك  لكي للرلالتللياي لالصللييللابل لل  لتللكه لا علللىل للملل،واقزفرلل ل للمل صللالال لل   
ل27.71 هيل موزل  .لام لمعلكله لالالقومل5.84وعلغلتكه لا كقىل مل هيل  قو لال  قمل ل،(ع3 (ع3

ل ملمتطرلالتلر.17.11 علغل   ل(ع3
( َ كالخ اىّٖهٝح ىكنظاخ اىؽهانج اىاى (4) ظكٗه  ً   جَٚ ٗاىكّٞا )

 (2020-2009)فٜ ٍؽطح اىؽيح ىيَكج 

 اٝي٘ه اىّٖه
ذّهِٝ 

 االٗه

ذّهِٝ 

 اىصاّٜ

ماُّ٘ 

 االٗه

ماُّ٘ 

 اىصاّٜ
 اب ذَ٘و ؼىٝهاُ اٝان ٍّٞاُ الان ِثاٚ

اىَ كه 

 اىٍْ٘ٛ

قنظح 

 اىؽهانج

 اى جَٚ

41.17 34.40 25.41 19.26 18 20.69 26.1 30.62 37.36 41.92 44.64 44.20 32 

قنظح 

 اىؽهانج

 اىٕغهٙ

23.77 18.72 11.58 7.26 5.84 7.76 11.79 16.54 21.84 25.44 27.71 27.1 17.11 

 24.55 35.65 36.17 33.68 29.6 23.58 18.94 14.22 11.92 13.26 18.49 26.56 32.47 اىَ كه

 .2022 ه ٞه ٍّْ٘نج تٞاّاخ ه ٌٍ اىَْاؾ هاىىىىاىٜىاّ٘اج اىع٘ٝح ٗاىهٔك  اىٖٞلح اى اٍح اىَٕكن:

                                                           

ه 2009ه ظاٍ للح اىن٘فحهميٞللح اىرهتٞللح ىيثْللاخه 1عيللٜ ٔللاؼة ٚاىللة اىٌَ٘لل٘ٛه ظغهافٞللح اىطقللً ٗاىَْللاؾه ٚ (1)

ْ164. 
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أمللل ل يمللل ليزلللصلالعالقلللرلعلللي لكي للل  لالتلللياي لوااللل عم   لاضيضلالزياعيلللرل يظهللليلبللللدلمللل ل
زللالال للو ييلكي لل  لالتللياي ل للملالمت صلليالالزياعيللر،ل ل للالمتصللوالأولقعلل  لهقلل دلتللكلأكقللىللكي للرل

ىلآزلي،لأ لأ لمعظلعلالعلل ت ي لم ف لو لعلللىلأ لالتلياي ليم ل لأ ليقمللول يهل لوهلوليز لللفلمل لقعل  لاللل
أكقللىللعلهللملصللفيلالقمللولالمالهللعللقمللولمعظللعلالتيلل  لالقع  يللر،لوا ل لل  لهقلل دلتللك(ل°6كي للرلتللياي ل 

هقلل دلتلكانلأعلللىللهلل لأيرلل لوهللوليز لللفلع لقاللعرللقع  لل  لل للإ  لل، لالتللياي لال للمليقمللول يهلل لالقعلل  للكي  
  لاضقل ليعلالتل ي ،ل عيقمل ل ملو لععلضلقع  ل  لاضقل ليعلالعل يك لإبالزاكلاضق ليعلالمع كلرلوالع يك لع لقع  
لق كلأ لاغلالقع    لاضق ليعلالتل ي ل ال طيعلالقملول لو لكي لرل21معكالكي رلالتياي لاليومملع ل  (ع3

(ع3ل37تياي  
لل.(1 

( ( 2اىّنو )  ً  اىَ كالخ اىّٖهٝح ىكنظاخ اىؽهانج اى جَٚ ٗاىكّٞا )

 (2020-2009َكج )ىي فٜ ٍؽطح اىؽيح

 
 (.4اىَٕكن: اعرَاقاً عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه )

وعللي لالتللكلاضكقللىلوالتللكلاضعلللىللللكي   لالتللياي لال للمل قمللول يهلل لالقع  لل  لهقلل دلكي للرلتللياي ل
 عللغلعقلكه لاليعرلقملولأملقعل  للابواطىل امىلعكي رلالتياي لالم لىلوال لمل علكلاصللاللكي لرلللقملول

و للبلدل ز لللفلع لقاللعرلللقعلل  لالواتللكل للملل(2 كي للرلملل لقعلل  لالللىلآزلليأقصلل ه ،لول لل ل ز لللفلهللبفلال
(،لوعقكلم  يقرلالم طلع  لالتياييرلالمال مرللقملولمز للفل5معي ل ملال كوال لوأطوايلقموفلالمز لفرل

ي رلاللمال ملرلكي ل  لالتلياي للق تيلرلا ال قكييرالمت صيالالزياعيرلمعلمعك  لكي ل  لالتلياي ل لمل
 اعلالمت صيالالزياعيرلاوا ل  ق لصيفيرلأعل  وير.لقمولمز لفلأقول

                                                           

ه 1966ه ٍطث للح اىَ للان  ه االٌللنْكنٝحه 4ه 1ٚعثللك اى ىٝللى ٚللهٝػ ِللهٝ  ه اىعغهافٞللح اىَْاـٞللح ٗاىْثاذٞللح ه ض(1) 

ْ274. 

ه 1963ٍؽَك ٔفٜ اىكِٝ ات٘ اى ىه ٍؽَك ٔلثؽٜ عثلك اىنلهٌٝه اىَل٘انق اال رٕلاقٝحه اىَطث لح اى اىَٞلحه اىقلإهجه  (2)

ْ337. 
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 ( اىَرطيثاخ اىؽهانٝح ىيَؽأٞو اىىناعٞح5ظكٗه )

( اىَؽٕ٘ه  ً ( قنظح اىؽهانج اى جَٚ )  ً ( قنظح اىؽهانج اىٕغهٙ )  ً  قنظح اىؽهانج اىَصيٚ )

 25 4 32 – 30 اىقَػ

 20 4 30 – 28 اىّ ٞه

 35 – 32 10 - 8 44- 40 اىمنج اىٕفهاج

 38 – 35 5 - 4 45 – 40 ىَاَا

 18 – 15.5 7 - 4 24 – 21 اىفٙهٗاخ اىّر٘ٝح

 29 – 21 28 - 10 35 – 29 اىفٙهٗاخ اىٕٞفٞح

 44 – 18 0 50 اىْفٞو

 30 1 37 اىعد

 32 – 30 0 35 اىثهٌٌٞ

قان  ه1ٚ هو اىؽقيٞلحٍثاقئ اىَؽأٞ ه اٌٌ ٌ ك هللا ـاٗٛ  هعثك اىؽَٞك اؼَك اىًّٞ٘  هٍعٞك االّٕانٛ  (1اىَٕكن: )

 .59ْ ه 1980 هتغكاق  هاىَ هفح 

 .6-5ْ ه1964 هاالٌنْكنٝح هاىَطث ح اى اىَٞح  ه4ٚ هٍؽأٞو اىفٙه  هاىٍٞك ٍؽَك اىٕقه (2)

 ٞلله  هاٚهٗؼللح قمرلل٘نآ هامٖللح ٗاٍناّللاخ ذَْٞرٖللا فللٜ اى للها اىرثللاِٝ اىَنللاّٜ الِللعان اىف هٍهعللٜ ٍفيلل  ِللاه (3)

 .1ْ ه1980ه ٌٍ اىعغهافٞح  هٞح االقابمي هظاٍ ح تغكاق  هٍّْ٘نج

مللع(لوال لمل لل0.5يزيكلت علقطييا لالم  لعل ل لابيعكلالمطيلم لأهعلأ   الال ا قطلالتساقط:  .3
ل.(1 يالل طيعلالهللوا لتملهلل ،ل   للو لملل ل  لل  فلعزلل يلالملل  ل للملالطع لل  لالعليلل لملل لاليللالفلال للوم

قظلل علاعللر،لوا  ل ميللرلاضمطلل يلول ل للملالزيللإلمطلل يلأهميللرلقصللولل للملالمقلل ط لال للمل ع مللكلعليهلل
و ع مكللوالمطيللهطواه لبا لكويلمهعل مل تكيكلقمولالمت صيالال مليم  لزياع ه لعلىلهطول

وي عللي لل.(2  ع ليللرلاإلمطلل يلعلللىلكي للرلالتللياي لومعللكالال عزلليلوعلللىلقوعيللرلال يعللرلواليطلل  لالقعلل  م
ق تيلللرلال لللمل  للل العللللىلمت  ظلللرلع علللالل هطلللا(لا لا مطللل يلال لللمل3(لوال للل ال 6مللل لال لللكوال 

هل لمل ل لهيلهطوليعلكالموالعلل،(ملع116 ز المقه لقليلرليصالم موعه لالاقوملالىل لا ا قكيير
لابل،و ل  لوزعل ميل  لا مطل يل وزيعل لمق ظمل لزلالالهلبفلا  لهيل،  يي لا والولي يلرل لهيلايل ي

 ل صلالاللىلاعللىلمال وي  ه ل لمل لملتليل،(ملع7.12ع مي  لقليلرل مل هيل  يي لا وال ل هطا
 للعلععللكلبلللدل عللكالع ل قلل قصلل صللالالللىلاقللالمالل وي  ه ل للمل للهيلايلل يلل،(ملللع21.64 للهيل للع طل 

ومم لاع لي عي لأ لالزصل هصلل،ا هيلتزييا لو موزلواال مو ق طعلع  القه هملل،(ملع3.86 
لا لقيملرلا مطل يلالفعليلر(ل6ويعي لال كوا   صفلع ل ه لو بعبعه .للق تيرلا ا قكييرالمطييرل مل

  ق الاللوهلمل(3 ويم ل لللقعل  لا ال ف ك لمقهل  ي ل لملال يعلرلا ميرلا مطل يلالم لوللال مل عيفلعوقه 
ابل  لللال  عليلللرلا مطللل يلمللل ل لللهي اي ي(لاللللىل لللهيل   للليي لل،ملللعلاي فللل علكي للل  لالتلللياي ع الللي ل
اعلللىلقيمللرل عليللرل للمل للهيلابل  للو لل،و للزكاكلملل ل هي   لليي لال لل قم(لالللىل هي قيالل  (ل،ا وا(

                                                           

ه 1990ٔثاغ ٍؽَ٘ق اىهاٗٛه عكّاُ ٕىاع اىثٞاذٜه اٌلً عيلٌ اىَْلاؾه قان اىؽنَلح ىيطثاعلح ٗاىّْلهه اىَ٘ٔلوه  (1)

ْ213. 

صٞو اىفهائطٜ ىاّراض ٗوناعلح ٍؽألٞو اىؽثل٘ب فلٜ ٍؽافجلح اىقاقٌلٞحه نٌلاىح فاغ ٍؽٍِ ٌٍ٘ٚ اىٍيَاُه اىرَ(2) 

 .94-93ه 2010ٍْاظٍرٞهه  ٞه ٍّْ٘نجهميٞح اىرهتٞح اتِ نِكه ظاٍ ح تغكاقه 

 ,2002حلمي عبد القادر احمد, مدخل في الجغرافية المناخية والحيوية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,(3)

 . 202ص
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يللل فلا لاي فللل علال يملللرلالفعليلللرللالمطللل يلي للللالمللل لت  لللرلالقعللل  لللمل،0.98 للل قو لال للل قملوعليللل ل
لوع ل  لملي لالم لعككلاليي  

                اىَعاٍٞع اىّٖهٝح ٗاىقَٞح اىف يٞح ىنَٞاخ األٍطان)ٍيٌ( فٜ ٍؽطح اىؽيح ىيَكج  (6ظكٗه )

(2009-2020) 
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ل.2022،عي ق  لغييلمق وي لل،قاعلالمق فل،المصكي:الهيهرلالع مرللالقوا لال ويرلواليصكلالزلزالم
    I = N/T+10ال يمرلالفعليرللالمط ي=لل *(

ل  ابلا :
  Nل=لم موعلال ا قطلالاقوم

Tل) ل=لمعكالالتياي لالاقومل ع3
ل.254،لص2019،لعيكاك،ل2لزياعم،لطالمصكي:لاالعله  فلاتمكلال عويم،لاا اي  لعلعلالمق فلا

ع للرل مي  هل لو صللي ه للق تيرلا ال قكيير م  زلا مط يل ملمق ط لواطلالعيا لوم لرمقه ل
 م لل زلا مطلل يلع بعللبعه لملل لولاملاقهلل ل الل طل للمل صللوالمعيقللرلملل لالاللقرلهملل ل صلللملال لل   لواليعيللعل

وعليللمليم لل للعليهلل ل ليلل ل للملالزياعللر.ل مي  هلل لوعللكعلاق ظ مهلل للللبال ليم لل لا ع ملل كاللقرل زلليلل للمل
 ميلللرلا مطللل يلوموالللعللابع قهللل لغيللليلمالهملللرلمللل للق تيلللرلا اللل قكييرعللللىللاله طللللروصلللفلا مطللل يل

لبال يم  لا ع م كلعليه ل ملالزياعرلع  الاا املعالل،ه لو وزيعه لوا يه لالفعلملعلىلالزياعرهطول
الميلل فلالاللطتيرلالم م لللرلعقهلليلالفلليا لل الليم زلليلليلل علا ع ملل كلعلللىلا يوا لملل لمصلل كيلالميلل فلا 

لو يوعم.
 (2020-2009اىّٖهٝح ىنَٞاخ األٍطان)ٍيٌ( فٜ ٍؽطح اىؽيح ىيَكج ) اىَعاٍٞع (3) اىّنو

 
 .(6) اىَٕكن: اعرَاقاً عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه

21.57 21.64 
14.1 10.16 

3.86 0 0 0 0 
7.12 

16.6 20.74 

0.98 0.89 

0.49 
0.3 

0.1 

0 0 0 0 

0.19 

0.58 
 ش

0

10

20

30

كانون 
 الثاني

تشرين  ايلول اب تموز حزيران ايار نيسان اذار شباط
 االول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 االول

 (ملم)كمية االمطار  



 تأثير العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( عمى استعماالت األرض الزراعية في ناحية اإلسكندريةالفصل الثاني:  

 
17 

الي زيلرلويع عليلي صكلع ل عزيل تويالالم  لم لالت لرلالا هلرلأولالصلعرلإللىلالت للرل:لالتبخر/ نتح .4
،لأم لالق الل هول عزيلالم  لالال هالالمو لوكل لملا قال رلالقع  يلرلالمق وللرل(1 أا سلاليطوعرلال وير

إلىلال ولالمتيطلوغ لع لم ل ف كلالمت صيالالم  لم لزالالال يويلالمو وك ل ملاوياقه لعلىلهيهرل
 ي فلللعل يهللل ل ميللل  للاللل قكييرق تيلللرلا (لا ل4(لوال للل ال 7يعلللي لال لللكوال ل،(2 غللل زا لعزللل يلمللل  

ممل لي طللالمعلملزيل ك ل لملل،(لملعل لمل لهيل ملوز333511ال عزيل مل صالالصيفلل صالالىل 
 ميلللللرلالميللللل فل يوا لالمت صللللليالالزياعيلللللرلل عويرللللله لعللللل لق لللللصلاليطوعلللللرلال لللللمل الللللععملعمليلللللرل

المق ط لاليكيهرل ملل ايم اوفليؤكملعكويفلالىلزي ك لقاعرلا ماللل ملال يعرلوهبالل،ال عزي/ق ال
(لملعل مل لهيل ل قو ل44531عيقم ل قزفضلعمليرلال عزيل مل صالال    لل صالالى لل،الصيف
وعليللرلي رللاللا لهق لللدل لل  ييللل عزلليلل،(لملللع175589املل لالمعللكالالاللقومللل عزلليلعليلل  ل،ال لل قم

لرليويمللبالمل لال، مل صالالصيفل ايم لق تيرلا ا قكييرعلىلاا عم   لا يضلالزياعيرلع
املزيلل ك لم طلع  هلل لملل لالميلل فلاولاالل هال ه لل، للو ييلالميلل فلال   يللرللللقع  لل  لوالمت صلليالالزياعيللر

الع للزلالملل هملعتاللاللويتاللاالملل هملمملل لي طلللالزيلل ك لعللككلالييلل  لل عللويضلالف قللكلملل لالميلل فل
ل.(3  قطالموازقرلالم هيرلع لطيي لمعي رلم موعلال ا قطلوطيللم موعلال عزي/ق اللم لال ا

(مللعلو  علل ي ل1028.27- لهك لع للزالم هيل لالقوي ل عيليالعلللغلم موعلمل لق تيلرلا ال قكييرا ل       
-اا(لابلعليلل  ل، مللوزل،الل ل لاعلللىل مي  هلل ل للملا للهيل تزيلليا ل  للكل، للهيلالاللقرأ مي  هلل لعللي ل
لهطلواوقل  لبللدلعالعالاقعلكاعلل،(لملعلل المقه لعلىلال والم171.55-ل،178.79-ل،141.77

 ع مللكلعلللىلالزياعللرلا يواهيللرللق تيللرلا الل قكييرمملل ل عللالل،ا مطلل يلواي فلل علعمليلل  لال عزللي/ق ال
للللللابلعليل ل،ل لع ط(ل،  قو لال  قمل،وصل لاكقىل ميرلله ل ملا هيل   قو لا وال،م لمي فلا قه ي

اللىلل(لملعلل المقهل لعللىلال لوالم.لويعلوكلهلبالا قزفل ضلالقالعم21.76-ل،11.06-ل،17.3- 
اولالق صلللل  لالملللل همل  للللهيلالاللللقرلاع مللللك لل،ول تكيللللكلالزيلللل ك ل،اي فلللل عل ميلللل  لا مطلللل يلالفع لللللر

ل.ل(4)معك  لال عزي/ق اللالمت مالالما زي رلعتاالمع كلرلق يالزيو ر
                                                           

 .79ه 1990ْىؽٍْٜه ٍٖكٛ اىٕؽا ه اٌاٌٞاخ عيٌ اىَْاؾ اىرطثٞقٜه ٍطث ح تغكاقهفا٘و ا(1) 

 . 206ه 1983ّْ َاُ ِؽالجه عيٌ اىَْاؾه ٍطث ح اىْ٘ن اىَْ٘لظٞحه(2) 

 ذٌ ؼٍاب اى عى اىَائٜ تاىَ اقىح اىراىٞح: (3)

WP=P-PE 

                          P =مَٞح االٍطان)ٍيٌ(

 PE = اىرثفه/ ّرػ )ٍيٌ(

 .             277ه 2019ْه تغكاقه 2اّجه: ٌاً ٕاذ  اىعث٘نٛه اٌاٌٞاخ فٜ عيٌ اىَْاؾ اىىناعٜه ٚ

 ٍ اقىح ّعٞة ـهٗفح ىؽٍاب اىرثفه/ّرػ اىَؽرَو (4)

ETO = P/3C1.31 

ETO )ٌاىرثفه/ّرػ اىَؽرَو )ٍي = 

P ٜ(.3اىٍْح ٗاٌرفهض ٍِ اىعكٗه ) = اىٍْثح اىَل٘ٝح ى كق ٌاعاخ اىٍط٘ع اىٍَّٜ فٜ اىّٖه تاىٍْثح ى كقٕا ف 

C .كه قنظح اىؽهانج اىّٖهٝح ٍ = 

 .213ه 2019ْه تغكاقه 2اىَْاؾ اىىناعٜه ٚه اٌاٌٞاخ فٜ عيٌ اّجه: ٌاً ٕاذ  اىعث٘نٛ
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( اىَ كالخ اىّٖهٝح ىنَٞاخ ىرثفه/ّرػ ٍٗ كه اى عى اىَائٜ فٜ )ٍيٌ( ٍؽطح اىؽيح  ىيَكج 7ظكٗه )

(2009-2020) 
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 2022هج تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘ن ه ٌٍ اىَْاؾ هاىٖٞلح اى اٍح ىاّ٘اج اىع٘ٝح ٗاىهٔك اىىىىاىٜ اىَٕكن:

 ( ٍٗ اقىح ّعٞة ـهٗفح7( ٗ)3)*( ٍِ عَو اىثاؼس تاالعرَاق عيٚ تٞاّاخ ظكٗه)

 ( اىَ كالخ اىّٖهٝح ىنَٞاخ ىرثفه/ّرػ ٍٗ كه اى عى اىَائٜ فٜ )ٍيٌ( 4) ِنو

 (2020-2009ٍؽطح اىؽيح  ىيَكج )

 
 .(7) اىَٕكن: اعرَاقاً عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه 

 الرطوبة النسبية:  -5
مهويلرللعزل يلالمل  لالمو لوكل علالل لملالهلوا ل لملكي لرلتلياي لمعيقلرلأولالم لكايلاللبملهلملالقالعرلال

لليطوعللرلالقاللعيرل لل  ييلعلللىلا ق لل الللل،(ل1 يالل طيعلالهللوا لا ليتملللملعقللكلال  للععل للملقفللسلالكي للر
الزياعللمل الله مه ل للملايوا لالقع  لل  لملل لال يللويلالمو للوك ل للملاويا لالقعلل  لعقللكم ل  للو لعلللىل

اولقكل م صه لال يعرلو  زبه لالقع    لع لطيي ل بويه لوهبفلالعمليلرل ال عكلل،يا لقكل  القط
(لا لالمعلكالالاللقومللليطوعللرل5(لوال لل ا 8يظهلليلمل لال للكوا ل،(2 المت صليالالزياعيللرل لملالقمللو
                                                           

 .147ه 1991ْاتهإٌٞ ِهٝ ه ظغهافٞح اىطقًه اىعىج االٗهه قان اىؽنَح ىيطثاعح ٗاىّْهه تغكاقه(1) 

 .35ٍٕكن ٌاتقه ْ ٌَاعٞو ٝاٌِٞهإعكّاُ  (2)
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يزكاكلهبالالمعكال ملالفصوالالع يك لوالمطيي للابل،%(45520يعلغل لق تيرلا ا قكييرالقاعيرل مل
 للعلل،%(66572و لل قو لال لل قم ل%(66554الاللقرلليالل الاعلللىلمعللكاللللمل للمل لل قو لا وال لملل 
ععللكه لمعللك  لاليطوعلرلالقاللعيرلع  قزفلل ضلال لكيي ملت للىل صللال لمل صللالالصلليفلالتلل يللأ علك

والالللعال لللملاقزف رللله لهلللولل،%(27545و ملللوز ل%(28اكقلللىلمعلللك  ه لزلللالال لللهيملتزيللليا ل 
ال لللمل لللؤكملاللللىلاي فللل علمعلللك  لال عزللليلوقللللرلعلكي للل  لالتلللياي لا مطللل يلواي فللل لهطلللوااقعلللكهعل
الم طلعلل  لمياتللالقموهللل لزللالالملللك لولمملل ليلللؤكملالللىلزيلل ك لات يللل اللالقع  لل  لللميللل فل ل،اليطوعللر

لزياع ه ل.لللللللللللللللللللللللللللللل
 )%(  ( اىَ كالخ اىّٖهٝح ىنَٞاخ اىهٚ٘تح اىٍْثٞح ٍؽطح اىؽيح8) اىعكٗه

 (2020-2009ىيَكج )
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 2022هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج  ه ٌٍ اىَْاؾ هٗاىهٔك اىىىىاىٜ اىَٕكن:اىٖٞلح اى اٍح ىاّ٘اج اىع٘ٝح  

 

 (2020-2009اىَ كالخ اىّٖهٝح ىيهٚ٘تح اىٍْثٞح فٜ ٍؽطح اىؽيح) % ( ىيَكج ) (5ِنو)

ل
 .(8اىَٕكن: اعرَاقاً عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه)        

الييلل للالللىلويي للعلالاللعال للملتللكوثلل،هللملتي للرلالهللوا لا   يللرلالموازيللرللاللطاللا يض :الريععا  .6
ل.ل(1 ا ز ال   لالم  قيرل ملم  كييلالريطلال وملويق  لعقه لمقتكيا لريطلم ع يقرل مل ك ه 

                                                           

 .77ه 2006ْه قان اىٕفاج ىيطثاعح ٗاىّْهه االنقُه 1ٔاىؽح ٍٕطفٚ عٍٞٚه اىعغهافٞح اىَْاـٞحه ٚ (1)
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 ملل لا  يهلل لا ي  عيللرل عللكلع مللالل،للييلل للا لل يلاي  عيللرلوازلليللالللعيرلعلللىلالمت صلليالالزياعيللر
ل،الزياعيللرو زفللفلملل ل لل  ييلاليطوعللرلعلللىلالمت صلليالل،مالل عكل للملتمللالوق للالتعللوالال لل للوق لليه 

  يهللل لالاللللعيرل ظهللليلعقلللكم ل لللزكاكلاللليع ه ل  عملللالعللللىلأمللل لأل،وايرللل ل الللماللع ل عللل كالالتللليايملللهلللوا 
ل،وق للالالت لليا لوا مللياضل،  اللييلاغصلل  لا  لل  يلوالمت صلليالالزياعيللرلواالل  طلال ملل يلوا زهلل ي

ل.ل(1 و اعالال ف فلو ؤ يل ملعمليرلالعق  لالروهم
لق تيللرلا الل قكييرا لالمعللكالالاللقومللالليعرلالييلل لل للملل(6ال (لوال لل 9ي رللاللملل لال للكوال 

وقللكلالل ل لاقصللىلالليعرلللييلل لل للملل، للزكاكلمعللك  لالليع ه لزللالال صللالالصلليفل،(لع/ لل ل1.76 
امللل ل لللمل صلللالال للل   ل اللل ل لاقلللالمعلللك  ه ل لللمل لللهيل  للليي لال للل قملل،(ع/ للل 2.39 لللهيلتزيللليا ل 

  عللعلالييلل للالالل هك ل للملالعلليا لوهللملييلل لل . الل قكييرق تيللرلاالييلل للالالل هك ل للملوا لل،(ع/ لل 1.20 
 فمل صالالصيفلايطيلقط  لالريطلالواطئل ملوالطلاالي لو لو ل لعرلل، م ليرلغيعيرل ملالي لا

رلليطلعلل لمل للو لهرللعرلا ق رللوالوالصللتيا لالعيعيللرلل   علهلل لمقلل ط ل،ال ل ي لالهقكيللرلوالزلللي لالعيعللم
 رلاللعل لهعلوالييل لل ال لي م(لل،العليا لييل لل لم ليرلغيعيلرلبال صعاللالييل للالال هك ل لملل،ال عيل

وهمليي لل قوعيرل يقيرل  لو ل لكيك لالتلياي لو  يليلاليعل يل هلال لملا لهيلتزيليا لو ملوزلواالوبللدل
الزلللي لالعيعللمليالل عكلعلللىلاللتعه لوو للوكلرلليطلاعلللىل للو لا يارللمللرلليطلالمللقزفضلعلللىل  لا
 عملالعللىل يطيلرلالمت صليالالزياعيلرلعطع لرللابق  اللالزياعلملالعملعلىلا وال ملله ل   ييلل،ال ي ير

لول،م لاليعل يليعملالعللىلاقالكاكلمال م  لا ويا لواقزفل ضلعمليلرلال لقفسلومل ل لعل للفلالمت صليا
ا لل(2  عمالعلىل ق يطلعق  الاليع يلعلىلا   يلالقزيالوالفوا رلممل ليالعالارليايال لملالمت صليا

يللرلعلللىلق تيللرلا الل قكييرل ليعقللملعللكعلهعللوالييلل للملل ل هلل  لازلليللالييلل للال للم ليرلالييعلاللي ك 
ملل لل(%15.5(لإبلا لالييلل للالييعيللرلعليلل لقاللع ه ل 7وال لل ال (ل10 ليظهلليلملل لال للكوالولعليهلل ،

زللالالأ للهيلالاللقرلوال للمل  للو لعلل يك لو   للر،لوالييلل لللق تيللرلا الل قكييرم مللوعلالييلل للاله عللرلعلللىل
 لمل صلالز صلرلل  عيضلإلىليي لل قوعيرل يقيرل ال لي م(ولل(%،34ع ه  ال م ليرلالييعيرلعلي لقا

 هللالعليهلل لييلل لل قوعيللرلولال لل   لماللععرلامطلل يلغزيللي ل للملاضقالل علال قوعيللرلوالواللطىلملل لالعلليا ،ل
غيعيرل مل صالالصليفل  ميلزلع ي فل علتياي هل لو  يليالمل ل  للالاليعل يلويظهليل و ييهل لوارلترلعللىل

ي لالم لعمليرلال قفسللكللالقع  لوم ل عليتككلم لال ع كالاليل زملممل ليزيلكللالمت صيالالزياعير،لإب
ملل ل ي يللزلغلل زل لل قملأو الليكلال لل يعو ل للملكازللالالقعلل  لوملل ل للعلالرللييل للملالمت صلليالالزياعيلللرل

 ومو ه .
 
 

                                                           

 .148فا٘و اىؽٍْٜه ٍٖكٛ اىٕؽا ه ٍٕكن ٌاتق ه ْ(1) 

 .73-72ه 2009ْه تغكاقهاىكان اىعاٍ ح ىيطثاعحه 1عثاي فا٘و اىٍ كٛه ظغهافٞح اى ها ههٚ(2)
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 (2020 – 2009ٍ كه ٌهعح اىهٝاغ )ً/شا( ٗاذعإٖا فٜ ٍؽطح اىؽيح ىيَكج ) (9) ظكٗه 

  2022هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج  ه ٌٍ اىَْاؾ هاىٖٞلح اى اٍح ىاّ٘اج اىع٘ٝح ٗاىهٔك اىىىىاىٜ: اىَٕكن

 

 اىَ كالخ اىّٖهٝح ىٍهعح اىهٝاغ فٜ ٍؽطح اىؽيح  )ً/شا(  (6) اىّنو

 (2020-2009كج )ىيَ

ل
 .(9) اىَٕكن: اعرَاقاً عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه      

 

 (2020 – 2009اىٍْثح اىَل٘ٝح ىَ كالخ ذنهان اىهٝاغ فٜ ٍؽطح اىؽيح ىيَكج ) (10) ظكٗه

 2022هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج  ه ٌٍ اىَْاؾ هاىَٕكن:اىٖٞلح اى اٍح ىاّ٘اج اىع٘ٝح ٗاىهٔك اىىىىاىٜ  
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 ( ذعآ اىهٝاغ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح7ِنو )

 
 (10عيٚ تٞاّاخ اىعكٗه ) اىَٕكن: اعرَاقا         

 : السطح  ثانياا 
ال للللمللهلللل ل لللل  ييل للللملاالللل عم   لا يضلاللللطاللملللل لالعوامللللالالطعيعيللللرلالمهمللللرليعللللكلع مللللالال

ل،ا زلليللقالل علاللطاللا يضإمالهمللرلللق لل طلالزياعللململل لع يللرلل لليالتظلا لالاللهوالا  لليل،الزياعيللر
ل،صويلمع مكالعلىلا قه يلال مل  يمل يه لبلدلاا يالا قا  ل لدلالاهوال ملالزياعرلمقبلاقكعلالع

البملي ميزلع  الع علع قعا طلاطتملوزلوفلمل لرم لمقط رلالاهالالياوعمللق تيرلا ا قكيير  عل
يعللغللابل،ابليقتلكيلالالطالل لكيي ي لمل لال لم الالييعلملاللىلال قلوعملال ليقمل،ظ هي لال رليسلال لكيك

ام لل، و لما وللاطاللالعتيلرم لم  طعرلالم صرل(ع42.74علىلاي ف علله ل مل ه ه لال م لير أ
اكقللىلاي فلل عللهلل لي للو ل للملال للز لال قللوعملرللم لالمقلل ط لالمتصللوي لعللي ل للكوالا الل قكييرلو للكوال

طالليق العلالل،(عل و لمال وللالطاللالعتلي31–26اي ف عه لعي ل لي و م يوعلالمايالال عييلوال مل
ل(لالى:2زييطرل لق تيرلا ا قكيير

ابل  وقلل لهللبفلالمقط للرلعلل لل، عللكل  للوفلا قهلل يلظلل هي ل يموي ولو يللر: وف األنهععارمنطقععة كتعع -1
طييللل ل  ملللعلاليواالللالعللللىل واقلللالاضقهللل يل لللملمواالللعلالفيرللل ق  ،لو لللبلدلعللل لطييللل ل طهيللليل
اضقهلل يلالماللل مي،لويم للل لمالتظلللرلهلللبالال لللز لعصلللوي لوارلللترلعللللىل للل قعملقهللليلالفللليا لو لللبلدل

ا لاقتللكايلهللبفلالمقط للرلع   لل فلأتللواضلاضقهلل يلأك لل، الل قكييرق تيللرلارللم لالتللكوكلاإلكاييللرلل
مل لالق تيلرللق تيلرلا ال قكييرإلىل لوك ل صلييفه لالطعيعلم،لوهلمل علكلمل لأهلعلأقال علالالطالل لمل

ا لا ي فلل علالقاللعمللول،الزياعيللرلابل م لل زل  للوفلا قهلل يلععملل لالميلل فلال و يللرلوال صللييفلال يللك
اقملل لع الل زكاعلالوااللطرل المرللز  (لوهللمل يللك للزياعللرلمز لللفلاكللالللىلصللعوعرللييهلل لالليت لول

 المت صيا.
  وق لهبفلالاهوالع لطيي لال ياع  لال مل لع ه ل :(الفيضيةسهول المنطقة أحواض األنهار ) -2

 ملموااعلالفير ق  لز صر،لو  و لهبفلالاهوالبا للق تيرلا ا قكييرمي فلاضقه يلو يوعه لإلىل
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رلبا لقف بيرل يك لم  يقرلع لالهوالالععيلك لعل لاضقهل يلو  صلفلتعيعل  ل يع هل ل ياع  لطيقيرليملي
هلل ل إق لعوقهلل لأ علليلت ملل لعاللعالقيعهلل لملل لاضقهلل ي،لأملل لالاللهوالالععيللك لعلل لمقلل ط ل  للوفلاضقهلل يل

  وفلاضقه يلو  لو ل يع هل لبا للعلع لالاهوالال ييعرلم (3ل–ل2مقزفررلوقكليقزفضلما واه  
وطيقيللرل للملالي لللالويكيهللرلالقف بيللرلوال صللييفلو ياللع ل ت لل لععللكلالتعيعلل  لاض علليلتعيعلل  لق عمللرل

 .لق تيرلا ا قكيير،لو  مالهبفلالمقط رلأ زا ل عيي لم لاطالل(1 ت م 
ق تيلللرل  للعلهلللبفلالمقط للرل لللملاض لللزا لال للم ليرلمللل ل )الجبسعععية والحصعععوية(: التكوينعععات القديمعععة -3

(لعل9–6علل ي لعلل لمقط للرل للالالقكيمللرلي للياوللاي ف عهلل لعللي ل م  طعللرلالم صللرلوهللملعلا الل قكيير
(عل للو لمال وللالطاللالعتللي،ل42.74عل لاضيارلملالزياعيللرلالمتيطلرلعهل ،لويزيللكلاي ف عهل لعل ل 

و عللوكلصللزويلهللبفلالمقط للرلإلللىلعصلليلالعاليا واللي لو و للكل للمل  قعهلل لصللزويلأقللكعلمقهلل ل عللوكل
غيا يللرلم مو للرل ت للوملعلللىلال للعسلواليمللالإلللىلعصلليلالميواللي لو  للو لهللبفلالمقط للرلبا لطعول

 .(2 والتصىلالق عع
 ا ٍاً اىٍطػ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح (2) ـهٝطح

 
( 3ٗـهٝطلح) هِل ثح وناعلح االٌلنْكنٝح هاىَٕكن: ٍِ عَو ىثاؼس تاالعرَاق عيٚ تٞاّلاخ ٍكٝهٝلح وناعلح تاتلو

 َّ٘لض االنذفاع اىه َٜ.

 المعع للليل لللملالمقط لللرلالمتصلللوي لعلللي لم للليوعل ق  للليلهلللبفلالمقللل ط لع للل :منعععاطل المنخفضعععات -4
(علعللل لالالللهوال3-2 لا لهلللبفلالمقللل ط ليلللقزفضلماللل واه لمللل لابالماللليالو لللكوالاإلاللل قكيير،ل
                                                           

 ه1959 اىقللإهجه ظغهافٞللح اى للها  اىطثٞ ٞللح ٗاال رٕللاقٝح ٗاىثّللهٝحه ٍطث للح قاناىَ للان ه فيلل هظاٌللٌ ٍؽَللك اى (1)

ْ45. 

ٍهمللى اىفللهاخ ىكناٌللح ذٕللاٌٍٞ ٍّللانٝع ه ه ذؽهٝللاخ اىرهتللح ىّللقح االٌللنْكنٝحذقهٝلل عطللا عىٝللى ٔللاىػ ٗاـللهُٗه (2)

 .2ه1987ْذَ٘و اىهٛه  ٌٍ ذؽهٝاخ اىرهتح ٗذْٕٞ  االناٜ٘ ه
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إ لمعظللعلهللبفلالمقزفرلل  للابال ييعللرلملل ل  للوفلا قهلل ي،و  و ل يع هلل لم يكقللملويكيهللرلال صللييفل
عالعالاق طل علاإلمطل يلواي فل عللاإلمطل يلو  لالصليف لهطوا زكاكلمي هه ل مل صالال    لق ي رلل

و ظهيل يه لععضلالمق ط لالمقزفررلقاعي لوال لملل.(1 كي رلالتياي لمم ليا عكلعلىلزي ك لال عزي
هللملالتلل ال للمللو  لل المقلل ط لم يكقللرلاالل يال للز لمقهلل ل للملاق لل  لاتللواضلل يعيللرلا اللم دل،ل

 .(2  المق ط لالمتصوي لعي ل كوالاإلا قكييرل م  لو كوالالمايال قوع
(لقالتلظل12قموباللاضي ف علاليقممللق تيرلا ا قكييرلوال لكوال ل(DEM)ل(3 وم لزالالزييطر

(عل لو لمال وللالطاللالعتليلإبل لعل50.11ل–ل26ا لمقاوالاضي فل عل لملالق تيلرلي لياوللمل عي ل 
ل:يو ملوإلىلزمسل ه  للألي ف علول  ايعلالمقط رل

 (31.11 – 26الفئععة االولععى:)ابل  للعل للملل(%23.5عقاللعرل ل2( للع91.87 عمالل ترل صللالالللىل
ل.ق تيرلا ا قكييرال قوالوال قوالال يقملوواطل

 (34.23 – 31.12الفئة الثانية:)ق  ليلل(%48.2عقالعرل ل،2( لع187.96عما ترل صالاللى ل 
 ملا زا لوااعرل ملوواطلو قوالو ي لالمقط رلوهملمالصل رلللفهلرلا وللىلومل لاوالعلالفهل  ل

ل.و ت الما ترلوااعر
 (38.01 – 34.24الفئعععة الثالثعععة:)وي لللعل لللملال للللز لل(%12.4عقالللعر ل2( لللع48.53عماللل ترل ل

وهللملاالل ميايلع  ي فلل عللق تيللرلا الل قكييرالييعللملو للم الغلليالوا للزا لم فيقللرل للمل للي لو قللوال
لللفهرلالا ع ر.ل

 و  لللعل لللمل لللم الل(%9.3عقالللعرل ل2( لللع36.28عماللل تر ل(:42.73 – 38.02) الفئعععة الرابععععة
ع   ل فللق تيلرلا ال قكييروهلملم ل وي لللفهلرلالال ع رلواال ميايل لملاي فل علل تيرلا ا قكييرقوغيال

 ال م الوال م الال يقم.
 فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝحفلاخ االنذفاع ى اىر٘وٝع اىٍَاؼٜ ٗاىٍْثٜ (12اىعكٗه )

 اىٍْثح % 2اىٍَاؼح/ مٌ عِ ٍٍر٘ٙ ٌطػ اىثؽه فلح االنذفاع خ

1 31.11- 26.00 91.87 23.5 

2 34.23- 31.12 187.96 48.2 

3 38.01- 34.24 48.53 12.4 

4 42.73- 38.02 36.28 9.3 

5 50.11- 42.74 25.76 6.6 

 100 390.4 اىَعَ٘ع

 . Arc GIS 10.8.1(ه ٍٗفهظاخ تهّاٍط 3اىفهٝطح )اىَٕكن: تاالعرَاق عيٚ 

 

                                                           

 .50ه ـٙٞه اىؽَٞهٛه ٍٕكن ٌاتقه ٍْؽَك عثاي ظات(1) 

 .2022قناٌح ٍٞكاّٞحه اىَاؼجح اىَثاِهج ىَْطقح اىكناٌحه ِثاٚه (2) 
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 ىْاؼٞح االٌنْكنٝح DEMَّ٘لض األنذفاع اىه َٜ (3) ـهٝطح 

 
30ًتك لح ٍناّٞلح  DEMاىَٕلكن: اعرَلاقا عيلٚ ٍهئٞلح َّل٘لض االنذفلاع اىه َلٜ 

2
 .Arc. GISه تاٌلرفكاً تهّلاٍط  

10.8.1 

 و  للعل للملا  للزا لل(%6.6عقاللعر ل2( لع25.76عمالل ترل ل(:50.11 – 42.74) الفئععة الخامسععة
واليمللالوهللملايارللملبا لطوعوغيا يللرلم مو للرل ت للوملعلللىلال للعسللق تيللرلا الل قكييرال للم ليرلل

لوالتصىلالق ععلوهملاعلىل ز ل ملق تيرلا ا قكيير.

ل: التربة : ثالثاا 
ا للابل،ال يعرلواتك لم لاهعلالعوامالالطعيعيرلاليهيارلالملؤ ي ل لملاال عم   لا يضلالزياعيلر

و عكل يعلرلالالهالاليالوعملل.(1 له ل و ييل عييل مل تكيكلقوعلالمت صيالالزياعيرلالا هك ل ملمقط رلم 
  وق لهبفلال يالم لال يالع  لالطمويلرلالقهييلرلل، لاواعلال يالواهمه للالق  اللالزياعمل ملالعيا م

والمواكلال ملتمل ه لاليي للم لالمق ط لالصتياويرلوال ياع  لا يواهيرلال ملق   لع لعملي  لالليمل
ل اليم عزصلوع ه للهلململ ل ليالالالهالاليالوعملوال لمل  ميلزلق تيلرلا ال قكيير.لا ل يعرل(2 الما مي

و علليفلالزصللوعرلع قهلل ل للواز لل،و لليالاتللواضلا قهلل يلالمطمللوي لعلل لييي ل، للملمقط للرل  للوفلا قهلل ي
القاللالال للمل  وقلل لمقهلل لال يعللرلع ل للكيلالللبمليالل عكلالقعلل  لعلللىلام صلل صلغباهللملال  مللالملل ل لللدل

                                                           

 .13ه 1981ْعيٜ ؼٍِٞ ِيُه ظغهافٞح اىرهتحه ٚه ظاٍ ح اىثٕهج ه اىثٕهجه (1) 

 . 33ه ْنٝاٖ اتهإٌٞ اىٍ كٛه ٍٕكن ٌاتق(2) 
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ويم لل لل،(1 صلليالالزياعيللرا للزصللوعرلال يعللرلاهميللرلع ليللرل للملاقعلل  لوقمللولواق لل اللالمت لابل،المي علل  
ل.(4 لتاالالزييطرل،الىلايععلاصق فلق تيرلا ا قكيير صقيفل

يم للالهللبالالقللوعلملل لال لليال للملمقط للرل  للوفلاضقهلل يلالطعيعيللرلال للمل م للكلتربععة كتععوف األنهععار:  -1
ع  ال ييطلعلىل  قالا يايللقهيلالفيا ل ملق تيرلا ا قكييرل  و لهبالالقلوعلمل لال ليالمل ل

 لقهلليلالفلليا لععلليل يرلل ق  ملالم ع قعللرلاضملليلالللبملأكللإلللىل  مللعلأ  لليلال ياللع  لوأ عيهلل ل ياللع 
هللبالالقللوعلي صللفلع ي فل علموقعهلل لم  يقللرلمللعلل لإ  لالللبيا لعل ل يالملل لالقهللي،للللباللتيللثت مل لملل ل

.ل(2 (عل3-2 للعم لي ليالمل ي ف عه لع لمقط رلأتواضلاضقه يلاضيارملالم  وي لله لإبلي ياوللا
أملأقهل لبا لل،(%19.5ل،64ل،16.5 لاليمالواليليي لوالطلي لعقالعري ولفلهبالالقوعلم لال يالول

ومعكالمت واه لل،(%2.10ومواكلعرويرل ل،ملموز/اعل(7.9  رعلاماللل،قا رلمزي يرلغييقير
ا لمال وللالمل  للول،(13(%لعللىلال لوالمليقظليل لكوال 1.95ل،23.5م لال لسلوال لعسلعللغل 

 للبلدل م لل زل يعللرل  للوفلل،(ع3-2القللوعلملل لال لليالي للو لواطهلل لي للياوللععملل ل لالعلل طقمل للملهللبا
ا قه يلع وك ل صييفه لالكازلم،لواي ف علقاعرلالمواكلالعرويرلل    رلاليط  لالقع  مل وقه لعصوي ل

ق تيللرل عللكل لليال  للوفلاضقهلل يلملل لأ  لليلأقللواعلال لليالمالهمللرللالالل يالالالزياعللمل للملل.(3 ع مللر
 ا  ميلت لي لعزياعرلمت صيالالزريلوالقزيلالومز للفلأ ل  يلالفوا لملوهلملبا للابلا ا قكيير

مل لم ملوعلل(%13.88عقالعرل  ،2( لع54.2و عللغلمال ت ه ل لملق تيلرلا ال قكيير ل،إق   يرل يك 
 (.14 ليقظيل كوالق تيرلا ا قكييرما ترل

عقلللكلم  طعلللرللقكييرق تيلللرلا اللل ي  صللليلو لللوكلهلللبفلال يعلللرل لللمل لللم ال تربعععة جبسعععية حصعععوية: -2
و علللوكلال  وقللل  لال كيملللرلإللللىلعصللليلالم يوالللي لم  وقلللرلمللل لاليملللالواليللليي لوالطلللي لل،الم صلللر
 رلللللللللللللللعلل،أملأقهلللللللللللللل لبا لقالللللللللللللل رل عالللللللللللللليرلتصللللللللللللللويرل،(%27.40ل،15.5ل،57.1عقاللللللللللللللعر 
ومعلللكالمت واهللل لمللل لال للللسلوال لللعسلعللللغلل،(%0.7وملللواكلعرلللويرل ل،(ملموز/الللع1.72 املللالل

ل،و  للل كل قعلللكعل يهللل لالتيللل  لالقع  يلللرلعالللعالقللللرلالملللواكلالعرلللويرل،لم(%لعللللىلال لللوا69.5ل،8.65 
  لللو ل لللكيك لالقف بيلللرلو  تللل فظلع لميللل فلعللل ل يالمللل ل لللبويللابوطعيعلللرلال يعلللرلل،وعلللكعلو لللوكلميللل ف

 (%.13.26عقاعرل ل،ل2( ع51.76و علغلما ت ه ل ل،(4 القع    
المقزفرلل  لال لللمليعلللوكل  ويقهللل لليق  لليلهلللبالالقلللوعلملل لال للليال لللمتربعععة انخفاضعععات االحعععواض:  -3

لعوامللالطعيعيللرلو و للكل للملالمقلل ط لالمتصللويفلعللي ل للكوالا الل قكييرلو للكوالالمالليال للملواللطل
                                                           

 لاه اىعغهافٞلح اىىناعٞلح ه ظاٍ لح قٍّلقه ٍّْل٘ناخ ظاٍ لح ٍؽَك ٔافْٞاه عيٜ ٍؽَل٘ق قٝيلة ه ٍؽَلك ٌلَٞػ  ا (1)

 .67ه 2002ْقٍّقه 

عيللٜ ٔللاؼة ٚاىللة ه قناٌللح ظغهافٞللح ىَْجٍ٘للح اىللهٛ فللٜ ٍؽافجللح تاتللو ه نٌللاىح ٍاظٍللرٞهه ٞه ٍّْلل٘نجهميٞح  (2)

 . 39-38ه 1989ْاالقاب هظاٍ ح اىثٕهج ه

ىٍَٞة ه نٌاىح ٍاظٍرٞهه  ٞه ٍّْ٘نج ه ميٞح االقاب عثك اىؽٍِٞ ٍكفُ٘ ات٘ نؼٞو ه االّراض اىىناعٜ فٜ  ٙاج ا (3)

 . 30ه 1989ْه ظاٍ ح اىثٕهجه 

 .55ٍؽَك عثاي ظاته ـٙٞه اىؽَٞهٛه ٍٕكن ٌاتقه ْ(4) 
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لعمل لي ليالمل  يعلرلاضتلواضلالمطملوي لعل لييي للق تيرلا ا قكييرلو م ل زلع قزفل ضلالطته لعل 
(%،لأملأقهل لبا ل60.3،ل39.2،ل0.50 لعلو   و لم لاليمالوالييي لوالطي لعقاعرل(1ل–0.5 

(%،لومعلللللكال2.05ملموز/الللللع،لومللللواكلعرللللويرل ل(24.1 ل رللللعلامللللاللقاللللي لغييقللللملطيقلللللم،ل
(،لو  لو لبا ل13(%لعللىلال لوالمليقظليل لكوا 69.5،ل8.65مت واه لم لال لسلوال عسلعلغل 

،لويعلكلهلبالالقلوعلمل لال ليالغيليل(1 قا ملق عمرلوبا لاقتكايلقليالمم ليؤكملإلىلصليفلليكم 
 (.14 ليقظيل كوال(%12.7 عقاعرل،2 ع(47.53المت صيالو علغلما ت ه ل للزياعرلمعظعمالهعل

 ت للالهللبفلال يعلرلمقط للرلأتلواضلاضقهلل يلال للمل م لكل للمل للال: تربعة االحععواض المطمععورة بععالغرين -4
عكالاض زا لال م ليرلوم  وي للقط  ل  وفلاضقه ي.ل ليم  لال مييزلعي للق تيرلا ا قكييرأي   ل

عللرلا تللواضلالمطمللوي لعلل لييي لوعللي ل يعللرلأتللواضلاضقهلل ي،لوبلللدلض لمعظللعلاللطته لميطللىل يل
يوااللالل لإ  لعيواالالالليملق ي لرللمزاوللرلالزياعلرلا يواهيلرللف لي لطويللرلوعل لقظيللطلوالهلبفلالف لي ل

،لابليت لوملهلبالالقلوعلمل لال ليالعللىل(2 اليملالاطتيرل يطيه لعطع رلام ه لم يلإلىلعلك لأم ل ي
(%لعللللىلال لللوالم،لأملأقهللل لبا لقاللل رلمزي يلللرل31.8،ل61.2،ل7ليملللالواليللليي لوالطلللي لعقالللعر ا

(%،لومعكالمت واهل لمل ل1.25(لملموز/اع،لومواكلعرويرل 16.15  رعلاماللطيقيرلغييقير،ل
(،لو  العلهلبفلال يعلرلعقال مل13يقظليل لكوا ل(%لعلىلال والم1.76،ل21.9ال لسلوال عسلعلغل 

   وزلام ه لعلك لأم ل يل لملععلضلالتل   ،لوي لو لعمل لالمل  لالعل طقملبا ل صييفليكم لوي
ويلللي عطلملللعلهلللبالالقلللوعل لللمل(ل3 (لعلعللل لماللل وللالللطاللاضيض2.5ل–ل1.5 لعمللل لي للليالمللل  يهللل ل

المقلل ط لالععيللك لعلل لم لل يملاضقهلل يلاليهياللرلقط قلل  لملل ل يعللرلأتللواضلاضقهلل يليكيهللرلالصلليف،ل
هبالالقوعلمل لال لياليز للفلعل لل إ  ل.لوعصوي لع مرل(4  يه و م  زلع ي ف علما وللالم  لالع طقمل

ابل علللللغللق تيلللرلا الللل قكيير يعلللرلأتللللواضلاضقهلللل ي،لويت لللالهللللبا لالقوعلللل  لماللل ت  لوااللللعرلملللل ل
و صللللاللهلللبفلال للليالللزياعلللرلل(%،60.68(لعقالللعرل 14،يقظللليل لللكوا 2(ل لللع236.91ماللل ت ه ل 

والفوا لللملعالللعالاي فللل علماللل وللالميللل فللالمت صللليالالت ليلللرلوبا لصلللالتيرلقليللللرللزياعلللرلالزرلللي
هبالالقلوعلمل لال ليالي لو لأقلالصلالتيرللقملولالقع  ل  لمل ل ليال  لوفلل إ  لال و يرلواضماللللبال

 اضقه ي.ل
 

                                                           

 . 37-36عثك اىؽٍِٞ ٍكفُ٘ ات٘ نؼٞوه ٍٕكن ٌاتقه ْ(1)

ٜ ّاؼٞح اىْٞو ٗاىّلٍ٘يٜ فلٜ ؼْاُ عثك اىنهٌٝ عَهاُ ؼَك اىكىَٜٞه اىرثاِٝ اىَناّٜ الٌر َاالخ االنٖ اىىناعٞح ف(2)

 . 62ه2009ٍْؽافجح تاتوه نٌاىح ٍاظٍرٞهه  ٞه ٍّْ٘نج هميٞح اىرهتٞحه ظاٍ ح تاتوه

عيٜ عثك االٍٞه اى ثاقٛه االَّاٚ اىىناعٞح فٜ ٍؽافجح تاتوه نٌاىح ٍاظٍرٞهه  ٞه ٍّْل٘نجه ميٞلح االقابه ظاٍ لح (3)

 .37ه 1981ْتغكاقه

(4) Buringh, Soil and soil condition Iraq, Republic of Iraq, ministry of Bghdad, 

Agriculture, 1960, p.151.  
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 ت ٗ اىف٘اْ اىفٞىٝائٞح ٗاىنَٞٞائٞح ىَْالض ٍِ ذهتح ّاؼٞح االٌنْكنٝح (13) ظكٗه

 اّ٘اع اىرهب خ

 ٞحاىف٘اْ اىنَٞٞائ اىف٘اْ اىفٞىٝائٞح

 اىهٍو

% 

 اىطِٞ

% 

 اىغهِٝ

% 
 اىٍْعح

ٍي٘ؼح 

 اىرهتح

 ٍيَٞ٘و/ٌٌ

 ٍّثح

اىَ٘اق 

 اى ٙ٘ٝح 

اىنيً 

% 

اىعثً 

% 

 64 19.5 16.5 ذهتح مر٘  االّٖان 1
ٍىٝعٞح 

  هْٝٞح
7.9 2.10 23.5 1.95 

2 
ذهتح ظثٍٞح 

 ؼٕ٘ٝح

5

57.1 
27.40 15.5 

ٍىٝعٞح 

 نٍيٞح
1.72 0.7 8.65 69.5 

3 
ذهتح اّففا٘اخ 

 اٖاالؼ٘
0.50 60.3 39.2 

 هْٝٞح 

 ْٚٞٞح
24.1 2.05 13 1.60 

4 
ذهتح االؼ٘اٖ 

 تاىغهِٝاىَطَ٘نج 
7 31.8 61.2 

ٍىٝعٞح 

ْٚٞٞح 

  هْٝٞح

16.15 1.25 21.9 1.76 

اىَٕكن: ٍِ عَو اىثاؼسه ٍكٝهٝح وناعح تاتوه ّرائط اىرؽيٞاخ اىَفرثهٝح ىرهتح ّاؼٞح االٌنْكنٝحه  ٌٍ اىرهتح تٞاّلاخ 

 .2022ه ابه  ٞه ٍّْ٘نج

 ٍٍاؼح ٍّٗة أْا  اىرهب فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح (14ظكٗه )

2اىٍَاؼح/مٌ أْا  اىرهب خ  اىٍْثح % 

 %13.88 54.2 ذــهتـــح مــرــــــ٘  االّــٖـــــــان 1

 %13.26 51.76 ذــــهتـــح ظثــٍــٞــح ؼـٕـــ٘ٝـــح 2

 %12.17 47.53 ذـهتــح اّـفـفــا٘ـاخ االؼـــ٘اٖ 3

 %60.68 236.91 ذهتح االؼ٘اٖ اىَطَ٘نج تاىغهِٝ 4

 %100.00 390.4 اىَعَ٘ع

 .Arc GIS 10.8.1 (ه ٍٗفهظاخ تهّاٍط.4اىفهٝطح )اىَٕكن: تاالعرَاق عيٚ 

 ّاؼٞح االٌنْكنٝح فٜ اىرهباىر٘وٝع اىعغهافٜ الّ٘اع  (4) ـهٝطح

ل
Buringh, Soil and soil condition Iraq, Republic of Iraq, ministry of Agriculture, Baghdad, 1960 , p 

151 ٍفهظاخ تهّاٍط  فٙا عِ   Arc GIS 10.8. 
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ل: الموارد المائية رابعاا 
ي صللكلعلل لموايكلالم هيللرل ميللعلاقللواعلالميلل فلالاللطتيرلوال و يللرلوميلل فلا مطلل يلوال للمللهلل لاهميللرل

 يهل ليعقلملزيل ك ل لملاا ل ولل، لع ملر عيي ل ملاا عم   لا يضلالزياعيرلوتي  ل ميعلال  هقل  لعصلويل
ويتصللالالع للسلعقللكم لل،ال للعلوالقللوعلابمالل ترلا يارللملالمزيوعللرلو قللوعلا ق لل اللوزيلل ك ل     للململل ل

 ع مللكلالزياعللرلعلللىلالميلل فلالاللطتيرلالم م لللرلعقهلليللق تيللرلا الل قكيير للملل،  للو لالمللوايكلالم هيللرلقليلللر
 للعلمق ق لل ه لالل ع  لوهللملقليلللرلوم بعبعللرلو ليم لل لا ع ملل كلاملل لع لقاللعرللالمطلل يل  للكلل،الفلليا لو كاولللم

يللكزالل،الزياعللرلاع مللك لاع ملل كال ليلل لعلللىلالميلل فلالاللطتيرل للإ  لولللبالدلل،عليهلل ل مللويكلملل هملللزياعللر
(ل28م لال هلرلال لم ليرلالييعيلرلعقلكلم  طعلرل اعلتي يل (لوي ليملال  رل لق تيرلا ا قكييرقهيلالفيا ل

ويعلكلقهليلالفليا لالتلكلالف صلالعلي لق تيلرلا ال قكييرلوق تيلرل ليفلل،ال عيليل علت لىل لكوالالماليا
وي صللفلال صللييفلالقهلليمللقهلليلالفلليا لع ل علل ي لعللي لا للهيلالاللقرلل،الصللزيلومي للزلقرلل  لالمالليا

(لي رلللاللأ لأعلللىلمعلللكال لللهيمل8(لوال للل ال 15و للبلدلعلللي لالللقرلوأزلليل،لومللل لمالتظلللرلال للكوال 
/ ل ل لمل لهيلل3(ع618عللغل لق تيرلا ال قكيير(عقكل2020ل-ل2010 م للللمك ل صييفلقهيلالفيا ل

/ للل ل لللمل لللهيل لللع ط،لأمللل لمعلللكالال صلللييفلالالللقومل  لللكلعللللغلل3(ع300.8 ملللوز،لوأكقلللىلمعلللكالعللللغل 
علللللللغلل2020/ لللللل لو للللللملاللللللقرل3(ع413 2010/ لللللل ،لعيقملللللل لعلللللللغلهللللللبالالمعللللللكال للللللملاللللللقرل3(ع466.5 
قهيلالفيا ل مل هيل موزلإللىلا ال هالدلال عيليلاي ف علمعكالال صييفلالقهيمللليعوكل./  3(ع423 

للميلللل فلعاللللعالاي فلللل علكي لللل  لالتللللياي لوقلللللرلاضمطلللل يلوزيلللل ك لال عزلللليلمملللل لي ي للللالعليللللملزيلللل ك لت  للللرل
المت صيالالزياعيلرلللميل فلللبلدل طلل ل ميل  ل عيلي لمل لالميل فللالكلاللق صلالت صلال لملالميل فلابلا ل

(،لأملل ل16لللفلعلل لالقع  لل  لوالمت صلليالا زلليلل للكوال ل للالقعلل  لاولمتصللوالات ي  لل  لم هيللرل ز 
اقزفل ضلال صلييفل للمل لهيل لع طل يعللوكلإللىلقللرلت  للرلالمت صليالالزياعيلرلللميلل فلعالعالاقزفلل ضل
كي لل  لالتللياي لو الل قطلاضمطلل يلوقلللرلال عزلليل للالل طللل ل ميلل فل عيللي لملل لميلل فلقهلليلالفلليا لعللاليو للمل

ي صلفلم ليلللل،والزلز للالال ف ك لمقهل ل لملموالعلالصليهوكال اعلاض عيلمقه لقتلولم ل ييعلالاليطي ل
ا لل،قهلليلالفلليا لع قللملاعلللىلملل لمالل وللا يارللملالزياعيللرلالواقعللرل لليقملوالم م لللرلعق تيللرلا الل قكيير

اقتكايلا يضلالطعيعملقتولايارملق تيرلا ا قكييرلاكللالىلتفيلالعكيكلم لال كاوالعهبالا   ل فل
عطلواللLIوققل  لل،/  قيلر3علل(6( لعلكازلالتلكوكلالق تيلرلوع صلييفل 25وا مقه ل كوالا ا قكييرلعطل

وم للللللليوعلالماللللللليالال عيللللللليلل،/  قيلللللللر3(لع7.12(ل للللللعلكازلللللللالتلللللللكوكلالق تيلللللللرلوع صلللللللييفل علللللللمل 5 
الميبيللرلل(1 اليهياللر/  قيللرلوال للمل عللكلال للكاوال3(لع40( للعلكازللالتللكوكلالق تيللرلوع صللييفل 18يطللوا 

وق ي رلل و يلالمي فلالاطتيرلعلىلمكايلالاقرلل،(6 ل(لوالزييطر17 لايقظيلال كوللق تيرلا ا قكييرل
لعلي  لللمي فلال و يرلاهميرلوارترل مويكلم هملزل صللق تيرلا ا قكييرو وزيعه لع ع   لاليمل مل

                                                           

 . 2022اىَكٝهٝح اى اٍح ىيَ٘انق اىَائٞح )ٍاتِٞ اىْٖهِٝ(ه ِ ثح نٛ االٌنْكنٝحه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه (1) 
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لق تيللرلا الل قكييرع لعمليلل  لالزياعيللرلعلللىلاللليغعلملل لاقهلل ل م لل زلع ي فلل علمالل واه ل للملمعظللعلايارللمل
(لعلعلل لمالل وللاللطاللا يضل للمل255ل-155مالل وللاللطاللا يضلاولعللي  ملل ل للو لوالللبملي للو لا

لاقهلل لغ لعلل نللو(ل1 (لعل تلل لاللطاللا يضل للملمقط للرل  للوفلا قهلل ي3ل-ل2مقط للرلالمقزفرلل  لوعللي ل 
لم   و لم لتر.

 (.2020 – 2010) يَكج/شا( ى3اىّٖهٝح ىرٕهٝ  ّٖه اىفهاخ )ًاىَ كالخ  (15ظكٗه )

 /شا3ٍ كه اىرٕهٝ  اىٍْ٘ٛ ً اىٍْ٘اخ /شا3اىّٖهٛ ًٍ كه اىرٕهٝ   األِٖه

 413 2010 344.9 ماُّ٘ اىصاّٜ

 372 2011 300.8 ِثاٚ

 390 2012 379.5 آلان

 431 2013 349.5 ٍّٞاُ

 352 2014 349 اٝان

 357 2015 588.7 ؼىٝهاُ

 389 2016 618 ذَ٘و

 862 2017 556 آب

 735 2018 511 أٝي٘ه

 431 1019 486 ذّهِٝ االٗه

 423 2020 397 ذّهِٝ اىصاّٜ

 - - 570 ماُّ٘ االٗه

 466.5 اىَ كه 454.2 اىَ كه

 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح ه)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ( اىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح

 االؼرٞاظاخ اىَائٞح ىث ٗ اىَؽأٞو اىىناعٞح (16) ظكٗه

االؼرٞاض اىَائٜ ً ؽٕ٘هّ٘ع اىْثاخ اٗ اىَ خ
3

 / ٌٌٍ٘قَّٗا/ 

 8125 اِعان اىثٍاذِٞ 1

 2143 ٍؽٕ٘ىٜ اىقَػ ٗاىّ ٞه 2

 7025 ٍؽٕ٘ه اىهو 3

 2470 ٍؽٕ٘ه اىمنج 4

 768 اىفٙهٗاخ اىّر٘ٝح 5

 3250 وٕهج اىًَّ 6

 . 141ْ ه2019 هتغكاق ه2ٚ هاٌاٌٞاخ فٜ عيٌ اىَْاؾ اىىناعٜ هاىَٕكن: ٌاً ٕاذ  اىعث٘نٛ 

 هاى ا ح اىَناّٞح تِٞ اىفٕائٓ اىَْاـٞح فٜ اى ها  ٗاـرٞان اٌي٘ب ٗٚهٝقلح اىلهٛ اىَْاٌلثح هعيٜ ٔاؼة اىٌَ٘٘ٛ 

 120ْ ه1996 هميٞح االقاب هظاٍ ح تغكاق هاٚهٗؼح قمر٘نآ  ٞه ٍّْ٘نج

 

 

 

 

                                                           

 . 37عثك االٍٞه اى ثاقٛه ٍٕكن ٌاتقه ْ ٜعي(1) 
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 (.2020 – 2010) َكج/شا( ىي3اىّٖهٝح ىرٕهٝ  ّٖه اىفهاخ )ًاىَ كالخ  (8ِنو )     

 
 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح ه)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ( ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح اىَٕكن:

 ٗاىٍَاؼح اىَهٗٝح  اىهئٍٞحاٌَاج ٗٚ٘اه ٗذٕانٝ  اىعكاٗه ٗاىقْ٘اخ  (17) ظكٗه

 ىْاؼٞح االٌنْكنٝح

 اٌٌ اىعكٗه اٗ اىقْاج

اىط٘ه قاـو ؼكٗق 

 ّاؼٞح االٌنْكنٝح

 )مٌ(

اىرٕهٝ )ً
3/

 ا(ش
اىٍَاؼح اىَهٗٝح 

 (قَّٗا)

ّ٘ع اىعكٗه اٗ 

 اىقْاج

 ذهاتٜ 31000 6 25 ظكٗه اإلٌنْكنٝح

 ٍثطْح LI 5 7.12 39458 ْاج 

ظكٗه ٍّهٗع 

 اىٍَٞة اىنثٞه
 ذهاتٜ 25000 40 18

 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ االٌنْكنٝح هاىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ(

ل: النبات الطبيعي اا خامس
للقع  لللل  لالطعيعيلللللرلكويلعللللل يزلوملللللؤ يل لللللملااللللل عم   لاضيضلالزياعيلللللرلمللللل لزلللللالال و ييهللللل ل
ا ي لل عملوالالللعملعلللىلالمت صلليالالزياعيللر،لي م للال و ييهلل لا ي لل عمل للملأ لالقع  لل  لالطعيعيللرلال للمل

الال ويللرلالالليهر،ل فللمل قمللول للملالت للوالالزياعيللر،ل عمللالعلللىلتم يللرلالمت صلليالالزياعيللرلملل لاضتللوا
و للوكلالقعلل  لالطعيعللملل للإ  ل صللالال لل   لعقللكم ل للقزفضلكي لل  لالتللياي لإلللىلملل لكو لكي للرلال  مللكل

يمقللعلا ق لليافلعاللعالاضمطلل يللوع لل الم للكازالمللعلالمت صلليالالزياعيللرليتميهلل لملل لأ لليلالصلل يع،ل
م يلرلالمت صليالالزياعيلرلاليزيي لأولاليي للال كيك ،لو مل صالالصيفليعمالالقعل  لالطعيعلملعللىلت

م لأ يلكي   لالتياي لالمي فعرلوي لالم لعمليرلالق اللللقع    ل راللعلىلأقمليا عكل لملع ل  لالطالل
ال يعرليطع ،لمم لي لالم ل ميل  لالميل فلالالزملرلللليمل لمل صلال لزكاكل يلملت  لرلالمت صليالالزياعيلرل

لمت صليالالزياعيلرل ي م لال لملالقع  ل  لالطعيعيلرلأم لال و ييلالالعملللقع  لالطعيعمل ملال،إلىلاإليوا 
ال مل قمولع  الم كازالو  يفلملعلالمت صليالالزياعيلرل  ل يدلالمت صليالالزياعيلرل لملغلباهه لممل ل
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ل(ل1  لؤ يلعللىلعمليلرلال ي يلالالرلوهملوصلقعلاليلبا لويؤكملإلىلاصفيايه لعاعالالق صل ملاليبا ،ل
 لأميالريويي للقمولالمت صيالالزياعيرلع  ال يك،لوي لو يلمم لي عالعمليرلال زلصلم لهبفلالقع   

القعللل  لالطعيعلللملععلللك لعواملللاليلللو ملعللللىليأاللله لالمقللل فل رلللاللعللل لالالللطاللوال يعلللرلوالملللوايكلالم هيلللر،ل
ل:لإلىلق تيرلا ا قكييرالبمليقمول مللواا ق كالإلىلبلدليم  ل  ايعلالقع  لالطعيعم

قع  لل  ل للمل لليال  للوفلقهلليلالفلليا لوعلللىلوام للكاكلالم لل يمل قمللولهللبفلالنباتععات ضععفاف األنهععار:  -1
الم هيللرلالم م لللرلعقهلليلالفلليا لوال للكاوالالم فيعللرلمقللملوملل لأهللعلأقللواعلهللبفلالقع  لل  لهللملأ لل  يل

 .(2 وعي لالاوس،لوالتلف ،لواض ا،لوالع قوال،الصفص ف،لوالييا،لوأ   يلالصييع
ع  الم كازالمعلالمت صيالالزياعيرلوالعال  ي ل لملل قمولهبفلالقع    نباتات الحقول الزراعية:  -2

 يالأتواضلا قه ي،لو ق اعلهبفلالقع    لتاالموااعلقموهل لإللىلصليفيرلو ل وير،لأولقلكل  لو ل
الزللل  ويلوالتقيطلللرلوالع عقلللدللق تيلللرلا اللل قكييرتوليلللرلومعملللي ،لومللل لأهلللعلأقواعهللل لالمعيو لللرل لللمل

 .(3   لغبا للإلقا  ل  لزع زلوال قيعي لوعلفلللتيوا والزع زلوال قيعي ،لويا ف كلم لهبفلالقع  
 لملالمقل ط لالمقزفرلرللق تيرلا ا قكيير ق  يلهبفلالقع    ل مل :نباتات األهوار والمستنقعات -3 

الع طقيللرلو للملم لل ييعلالعللزا،لوملل لأعلليزلأقللواعلهللبفلالقع  لل  لهللمللال للمليي فللعل يهلل لمقاللوالالميلل ف
ال صلالوالعليكملل اليم ي رلوالع يش،لويال ف كلمل لهلبفلالقع  ل  لال صالوالعيكملوالطيطيعلوالط

 .(4  علفلللتيواق  لو ملععضلالصق ع  لالمقزلير
و قمولهبفلالقع    ل ملال يعرلالصتياويرلوال مل ق  يل ملال ز لالييعململ ل :النباتات الصحراوية -4

يوفلال  ايرلعقكي لالموايكلالم هيرل،لو  ميزلهبفلالقع    ل ملأقه ل يف لقفاه لللظق تيرلا ا قكيير
ويكا  لال يعللرل ععرلله لعمللالعلللىلزللز لالميلل فل للملأوياقللملواللي  قم،لوالللععضلاضزلليل  للو لأوياقللمل
أعييللرلأولمطليللرلعطع للرل للمعيرللل  ليللالملل لالقلل اللوال عزللي،لومقهلل ل  للو ل للبويفلطوليللرل م صلل صل

هلملاليملث،لال علك ،لالعلي ي ،لالالكي،لل،لوم لأهعلأقواعلهلبفلالقع  ل  (5 اليطوعرلم لأعم  لال يعر
 .(6    المياعملطعيعيرلاقه التيما،لال يال،لال يصوع،لالصمعر،لو م الأهميرلهبفلالقع    ل مل

  

                                                           

 .69-68ْ ـاىك امثه عثك هللاه ٍٕكن ٌاتقه (1)

ٌ كٛ عثٞك ع٘قج اىكىَٜٞه اىفٕائٓ اىعَٞ٘نف٘ى٘ظٞلح ىْٖله اىفلهاخ تلِٞ اىهٍلاقٛ ٗاىْٖكٝلحه اٚهٗؼلح قمرل٘نآه  (2)

 .65ه 1996ْ ٞه ٍّْ٘نجه ميٞح االقاب ظاٍ ح تغكاقه 

حه ٍطث لح عيٜ اىهاٗٛه اىر٘وٝع اىعغهافلٜ ىيْثاذلاخ فلٜ اى لها ه اىٖٞللح اى اٍلح ىيثؽل٘ز اىىناعٞلح ٗاىَل٘انق اىَائٞل (3)

 . 20-16ه ْ 1988اىٞقجح ه تغكاقه 

 .2022قناٌح ٍٞكاّٞحه ِثاٚه (4) 

ٍؽَك ٍؽٜ اىكِٝ اىفطٞلةه اىَهاعلٜ اىٕلؽهاٗٝح فلٜ اى لها ه ٗوانج اىىناعلح ٗاالٔلاغ اىىناعلٜ ٍطث لح قان (5) 

 .194-192ه 1973ْاىٍاًه تغكاق ه 

 .2022قناٌح ٍٞكاّٞحه ِثاٚ (6) 



 تأثير العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( عمى استعماالت األرض الزراعية في ناحية اإلسكندريةالفصل الثاني:  

 
33 

 المبحث الثاني
 العوامل البشرية واثرها في استعماالت االرض الزراعية في ناحية االسكندرية

 تمهيد
ابل عملالل، صيالاي ع طل نلو ي ل نلع لعواملالالع لييرال قوعلالزياعملواز الفلم يزيعلم لمتليي عط

العواملللالالع لللييرلعللللىلاي للل كل وزيلللعل ييا لللمل اللل عم   لا يضلالزياعيلللرلقلللكل ي فللل ل لللمل  يللليلمللل ل
 لملاال عم   لا يضلل نلومهمللانلعل يزللانلللع ملالالع ليملكويلل لإ  لل،ا تيل  لوعواملالالعيهلرلال لمل  ميلزلعهل 

ىلالتكلم لالظليوفلالطعيعيلرلغيليلالمالهملرلاولال زفيلفلمل لتلك ه لوبللدلا للملال كي لعللابالزياعيرل
عم ليع كعملم لاكوا لوا  لوم لي يعملم لقواقي لل قظيعلوزي ك لما ترلاا عم   لا يضلالزياعيلرل

يضلالزياعيلرل لمل.للبالاق ق والاهعلالعوامالالع ييرلوال مليم  لا ل ظهيلا  يه لعللىلاال عم   لا 
ل.ا قكييرق تيرلا 

 السكان واليد العاممة -اوال

   ق  اللالزياعلملل،هعلالعوامالالع ييرلعلىلا طال ل ملاا عم   لا يضلالزياعيرأم لل عك
هولتصليلرلال هلوكلالم صلوك لال لمليعلبله لا قال  لللتصلوالعللىلالمق  ل  لال لمليت   هل لاولييغلال

  لزرليوا لل، لواللىلعق يلرلمال مي لوزعلي  يه ل هقل دلععلضلالمت صليال ت ل اللاللىلايلكملع مللرل  يليل
 لللملتلللي ل  لللالت  لللرلالمت صللليالالت ليلللرل للل ل ماللوال لللعييلاللللىلا يلللكملل،وا للل  يلالف  هلللرل العاللل  ي (

  لعملالل،يعكلالعمالالعقصليلا ا المل لملالق ل طلا ق ل  ملالمتلككللكي لرلال  لكعلا ق صل كمل،الع ملر
ال  كي لعلىلالعمالم لالا   لو  لياوللاعمل يلهلبفلالفهلرللا يكملالع ملرلال مل م الالفهرلعوا طريق زل
يرللل فلاللللىلبللللدلا لزيللل ك لالع ملللالالع للليمل عقلللملو لللوكلالللو لااللل هال يرلل،(1 (لالللقر60-15علللي ل 

للمق    لالزياعيرلمم لي  علالمزايعي لعلىلال واعل ملزياعرلمز لفلالمت صياللعلمهعلالماع لا ل
لل.(2 ا اوا لا ا هال يرل ميعلم يق  وقملاوفلي كللملطيي لالى

  راللاهميلرلا يلكملالع مللرلالزياعيلرلعوصلفه لعقصليانلتيويل نلو عل  نل :حجم اليد العاممة الزراعية -1
ملل لعق صلليلا ق لل الل للمل ميللعلمياتللالالعمليلل  لالزياعيللرل عللكالملل لميتلللرلتيا للرلا يضلالزياعيللرل

وماللل وللال  لللكعلل،و لللوزيعهعلالعيهلللمل،وهلللبالعلللكويفليلللي عطلعت لللعلالاللل   ل،وت لللىلالتصللل كلوال الللوي 
(لا ل18ابليظهلليلملل لال للكوال ل،وي علل ي لت للعلالالل   لعللي لاللقرلوازلليلل،الترلل يملوالعلمللمللهللع

وي لل القاللعرلالل   لالييللفلل،(لقاللمر142758علللغل ل2010عللككلالل   لق تيللرلا الل قكييرللاللقرل
اللل   للازكاكلعلللككل2020امللل ل لللملاللقرلل(%،59.69وقالللعرلاللل   لالترلليل ل(%،40.31مللقهعل 
عالللعالالزيللل ك لالطعيعيلللرلمللل لاللللو كا لوايرللل لعالللعالعمليللل  لالقلللزوللوال ه يللليلللللععضلل،الق تيلللر

                                                           

ه قان اىنرلة ىيطثاعلح ٗاىّْلهه 2تلهإٌٞ عثلك اىعثلان اىَّلٖكاّٜ ه اىعغهافٞلح اىىناعٞلحهّٚ٘نٛ ـيٞلو اىثلهاوٛ ه ا(1) 

 .146-142ظاٍ ح اىَ٘ٔوه ْ

ظاٍ ح اىكٗه اى هتٞح ه اىَْجَح اى هتٞح ىيرَْٞح اىىناعٞح ه اىٍٞاٌاخ اىىناعٞلح فلٜ عقلك اىصَاّْٞٞلاخ فلٜ ظَٖ٘نٝلح (2) 

 .6ه 1994ْاى ها ه ٍطث ح اىَْجَحه اىفهًٚ٘ 
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ل،(لقالللمر174769ابلعللللغلعلللككلالاللل   ل ل،وغييهللل لالمقللل ط لالم للل وي لم لللالق تيلللرل للليفلالصلللزي
لوقالللللعرلالللل   لالترللللليل(%،39.37و  قللللل لقاللللعرلاللللل   لالييللللفل ل،(2.02عقاللللعرلقملللللولعليلللل  

 ا   لالق تير.م لم موعلل(%،60.63 
 – 2010فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح ىيَكج ) اىر٘وٝع اىَناّٜ ىؽعٌ اىٍناُ ٍٗ كه ٌَّٕ٘ (18) ظكٗه

2020) 

 اىٍْح

عكق 

ٌناُ 

 اىهٝ 

% 

ٍّثح 

اىَْ٘ 

 اىٍْ٘ٛ

عكق ٌناُ 

 اىؽٙه
% 

ٍّثح 

اىَْ٘ 

 اىٍْ٘ٛ

 اىَعَ٘ع

ٍّثح 

اىَْ٘ 

 اىٍْ٘ٛ

 ٍّثح

 اىرغٞه

2010 57546 40.31 - 85212 59.69 - 142758 - 
22.4 

2020 68802 39.37 1.78 105967 60.63 2.17 174769 2.02 

 هتٞاّللاخ  ٞلله ٍّْلل٘نج هِلل ثح اؼٕللاج  ٙللاج اىٍَللٞة هظٖللاو اىَهمللىٛ االؼٕللائٜ هٗوانج اىرفطللٞٛ (1) :اىَٕللكن

اىرغٞه ب ٍّثح اىرغٞه تَ٘ظة اىَ اقىحاؼٍ (2.)2022
(1)

. 

   لو لللوزيعهعلالم للل قمل العيهلللم(ل لللمل لللملت لللعلالالللل نلا لهقللل دل ع يقلللل(19يظهللليلمللل لال لللكوال 
ا ا قكييرلاعلىلل8ويظهيلهبالال ع ي لوارت لابل  صكيلم  طعرلل،ق تيرلا ا قكييرم عي لم  طع  ل

الييلللفلابلعللللغلاللل   لل،(لقالللمر38248ال اولم يعللل كل(%21.88قالللعرللعلللككلالاللل   لا  مللل لملوهلللو 
قاللمر،لل(36439 ل   لالترللي%(لملل لم مللوعلالل   لالييللف،لوعلللغلالل2.6قاللمر،لعقاللعر ل(1809 

مللل لل رلللعلعلللككانلمللل لم ملللوعلاللل   لالترلللي،لوبللللدلعالللعالاقهللل لمي لللزلالق تيلللرلل(%34.04 لعقالللعر
 لزي لل27ال ي   لالصق عيرلوالميا زلال   يير،لواقالقاعرللعككلالال   لا  مل لملظهليل لملم  طعلرل

 ميللزلهللبفلالم  طعللرل(لقاللمرلوهللعلملل لالل   لالييللفل  للط،لابل 26املم يعلل كال ل(%،0.01لو للرل لأعللو
ل.لعصييلما ت ه 

(لا لاغلالال   لم  طعل  لق تيلرلا ال قكييرلاق صلي لعللىلال   ل19 لي عي لم لال كوالو
ل8الييللللفل  للللطلعللللكالزمللللسلم  طعلللل  لمقهلللل لا قللللي ل للللوزعلالللل  قه ل يملللل لعللللي لالييللللفلوالترلللليلوهللللمل 

ل3   لالترليلهمل ل مويلتر(،لوا ق  لاز فىلمقهم لا   لالييفلواق صي لعللىلالل10ا ا قكييرلول
الم صرلال ملاز فىلمقه لا   لالييفلوالتريل وقه لمقط رلل2هويلالز  (،لوم  طعرلل9العو رلول

صتياويرل   رلعوا  ق  لمقط رلصييي ل مل قوال يقملالم  طعرلمالصل رللم  طعلرلا ال قكييرل عللغل
لاا يل للالغياضلصق عيرلوالا  .لكوقم (ل444ما ت ه ل 
ل

 

 
 

                                                           

(
1
 .332-328ْ  هٍٕكن ٌاتقٍؽَك ٍؽَك ٌطؽٞح ه  (
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 2020ؼٍة اىثٞلح ىٍْح  ر٘وٝع اىَناّٜ ىؽعٌ اىٍناُ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝحاى (19) ظكٗه

ن ٌ 

 اىَقاٚ ح
 % اظَاىٜ % ٌناُ اىؽٙه % ٌناُ اىهٝ  اٌٌ اىَقاٚ ح

 %0.46 796 - - %1.2 796 اً ؼٞاٝا 1

 %0.00 - - - %0.0 - اىَعٕح 2

 %13.39 23405 %22.1 23405 %0.0 - اى ٘ظح 3

 %1.35 2356 - - %3.4 2356 اىّٞؽح 4

 %1.88 3277 - - %4.8 3277 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح 5

 %0.05 94 - - %0.1 94 ٌثاع أت٘اىنٌ٘ح ٗ 6

 %0.72 1255 - - %1.8 1255 اىعهاِٞح 7

 %21.88 38248 %34.4 36439 %2.6 1809 االٌنْكنٝح 8

 %15.66 27364 %25.8 27364 %0.0 - ٕ٘ن اىفاُ 9

 %17.76 31038 %17.7 18759 %17.8 12279 ٍ٘ٝيؽح 10

 %1.54 2689 - - %3.9 2689 اىعفعافح 11

 %1.93 3379 - - %4.9 3379 اىنهظٞح 12

 %3.93 6872 - - %10.0 6872 ؼاذٌ ٗ ىا  13

 %2.95 5150 - - %7.5 5150 اى٘ٚٞفٞح 14

 %0.27 470 - - %0.7 470 عٌ٘ط أت٘ 15

 %2.60 4545 - - %6.6 4545 ٍؽهً 16

 %2.72 4759 - - %6.9 4759 ٗٝحاىعٞا 17

 %2.63 4591 - - %6.7 4591 ّاوٗو 18

 %1.25 2181 - - %3.2 2181 ى٘مح أت٘ 19

 %0.72 1251 - - %1.8 1251 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  20

 %0.16 288 - - %0.4 288 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  21

 %0.10 181 - - %0.3 181 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  22

 %0.13 226 - - %0.3 226 اٗ ا  قاٗق تاِا 23

 %0.46 806 - - %1.2 806 اىثٞهاٗٛ 24

 %1.66 2897 - - %4.2 2897 اٗالق ٍٍيٌ 25

 %2.49 4351 - - %6.3 4351 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ 26

 %0.01 26 - - %0.01 26 ى٘مح أت٘ظىنج  27

 %1.30 2274 - - %3.3 2274 ظىٝهج االٌنْكنٝح 28

 %100.0 174769 %100.0 105967 %100.0 68802 اىَعَ٘ع

 .2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح اؼٕاج  ٙاج اىٍَٞة هظٖاو اىَهمىٛ االؼٕائٜ هٗوانج اىرفطٞٛ اىَٕكن:

 ييل للمل طللوييلولللمل لللا يللكملالع ملللرلالزياعيللرل للملق تيللرلا الل قكييرللو للوك:لكثافععة اليععد العاممععة -ب
لع مرلوالييفيرلوالزياعيلرللق تيلرلا ال قكييرلملعلا ق  اللالزياعملو واعم،للبالاق طي لالىلال    رلا

(ل20ابلي علي لمل لال لكوال ،لبللدالع الأل    رلالع ليرلوالمقزفررلوعي  لال قويملللم  طع  لبا لا
،لابلظهلللي لاعللللىل    لللرل2قالللمر/ عل(447.65ا لمعلللكالال    لللرلالع ملللرللق تيلللرلا اللل قكييرلعللللغل 

والالللعاليعلللوكللصلللييلماللل ت ه ،لامللل لاقلللالل2 ع(قالللمر/4123.8او كلماللللعل ل25رلللم لم  طعلللرل
،لوالاللعاليعللوكلالللىلقللل لا يضل2(لقاللمر/ ع5.11اللع عل لأعللو واللرلولل6    للرل رللم لم  طعللرل

،لابلاعللللىل2(لقالللمر/ ع176.2يزلللصلال    لللرلالييفيللرل  لللكلعللللغلمعللكله  لامللل لملل ل.الصلل لترلللزياعلللر
ل6واقال    رلرلم لم  طعلرلل،2(لقامر/ ع4123.84او كلمالعل ل25    رلييفيرلرم لم  طعرل
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 للو ل،يي للعلال  لل عرلعللي لال    للرلالييفيللرلوال    للرلالع مللرلالللىل2(لقاللمر/ ع5.11اللع عل لأعللو واللرلول
للاغلالا   لالم  طع  لهعلا   لييف.

 2020( مصافح اىٞك اى اٍيح )اىنصافح اى اٍح ٗاىنصافح اىهٝفٞح( فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح 20ظكٗه)

ن ٌ 

 اىَقاٚ ح
 اىَقاٚ ح

 اىٍَاؼح

 (قَّٗا)

 اىٍَاؼح

 (2)مٌ

اظَاىٜ عكق 

 اىٍناُ

 اىنصافح

 اى اٍح

ٌناُ 

 اىهٝ 

اىنصافح 

 اىهٝفثح

 225.0177 796 225.0177 796 3.5375 1415 اً ؼٞاٝا 1

 - - - - 64.5075 25803 اىَعٕح 2

 - - 2550.259 23405 9.1775 3671 اى ٘ظح 3

 291.5842 2356 291.5842 2356 8.08 3232 اىّٞؽح 4

 265.5592 3277 265.5592 3277 12.34 4936 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح 5

 5.114255 94 5.114255 94 18.38 7352 ٌثاع أت٘اىنٌ٘ح ٗ 6

 133.8667 1255 133.8667 1255 9.375 3750 اىعهاِٞح 7

 141.3834 1809 2989.293 38248 12.795 5118 االٌنْكنٝح 8

 - - 3388.731 27364 8.075 3230 ٕ٘ن اىفاُ 9

 183.4535 12279 463.7209 31038 66.9325 26773 ٍ٘ٝيؽح 10

 247.9484 2689 247.9484 2689 10.845 4338 اىعفعافح 11

 215.2915 3379 215.2915 3379 15.695 6278 اىنهظٞح 12

 163.3371 6872 163.3371 6872 42.0725 16829 ؼاذٌ ٗ ىا  13

 463.964 5150 463.964 5150 11.1 4440 اى٘ٚٞفٞح 14

 42.41877 470 42.41877 470 11.08 4432 عٌ٘ط أت٘ 15

 301.3926 4545 301.3926 4545 15.08 6032 ٍؽهً 16

 278.5484 4759 278.5484 4759 17.085 6834 اىعٞاٗٝح 17

 380.9168 4591 380.9168 4591 12.0525 4821 ّاوٗو 18

 140.5284 2181 140.5284 2181 15.52 6208 ى٘مح أت٘ 19

 1049.057 1251 1049.057 1251 1.1925 477 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  20

 267.2854 288 267.2854 288 1.0775 431 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  21

 351.4563 181 351.4563 181 0.515 206 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  22

 263.5569 226 263.5569 226 0.8575 343 اٗ ا  قاٗق تاِا 23

 846.1942 806 846.1942 806 0.9525 381 ثٞهاٗٛاى 24

 4123.843 2897 4123.843 2897 0.7025 281 اٗالق ٍٍيٌ 25

 2706.687 4351 2706.687 4351 1.6075 643 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ 26

 35.13514 26 35.13514 26 0.74 296 ى٘مح أت٘ظىنج  27

 119.4171 2274 119.4171 2274 19.0425 7617 ظىٝهج االٌنْكنٝح 28

 176.2267 68802 447.64 174769 390.4175 156167 اىَعَ٘ع

 .2022ٗوانج اىرفطٞٛه ظٖاو اىَهمىٛ االؼٕائٜه ِ ثح اؼٕاج  ٙاج اىٍَٞةه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجه  اىَٕكن:

 .ٍ اقىح اىنصافح اى اٍح = عكقاىٍناُ اىنيٜ / اىٍَاؼح اىنيٞح ىيَقاٚ ح اٌر َيد)*( 

 .ىهٝفٞح = عكق ٌناُ اىهٝ  / اىٍَاؼح اىنيٞح ىيَقاٚ ح)**(اىنصافح ا

 .625ه 2000ْْٝجه: ٚح ؼَاقٛ اىؽكٝصٜه ظغهافٞح اىٍناُه قان اىنرة ىيطثاعحه اىَ٘ٔوه 

(،لعككلالع ملي ل ملالزياعرل ملق تيلرلا ال قكييرلعللغل5 ل(لوالزييطر21 لم لال كوالويظهي
مويلتلر،لواقلالعلككلل10ع ملا،لرلم لم  طعلرلل(3514،لابلظهيلاعللىلعلككلللعل ملي ل (1 (13513 
(ل132.96لو للر،لاملل لال    للرلالزياعيللرلوال للملعلللغلمعللكله ل لأعللو للزي لل27(ع مللالرللم لم  طعللرل28 

                                                           

 قناٌح ٍٞكاّٞحه ؼٍة عْٞح اىثؽس. (1)
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،ل2(لقاللمر/ ع1185.77تلل  علوقللزا ل ل13،لابلعليلل لاعلللىل    للرلزياعيللرلرللم لم  طعللرل2قاللمر/ ع
لعلهلل لاقزفلل ضل للملا يارللملالمزيوعللرل عللالنلوالاللعاليعللوكلالللىلزيلل ك ل للملعللككلالعلل ملي ل للملالزياعللرلي  

وعوامالع ييرلم ال يكملالورعللعاعالعوامالطعيعيرلم الاقزف ضلزصوعرلال يعرلويكا  لال صييف
ا مقللملالللبملا لليلالللعي لعلللىلالواقللعلالزياعللملعصللوي لع مللرلواكللالللىلاللو لالزللكم  لالم كمللرلملل لقعللال

وبللدلعالعالقللرلل2 لعلقالمر/ل(40 للو لرلأعلول زيي ل27المزايع،لام لاقال    رلزياعيرل رم لم  طعرل
ل.الع ملي ل ملالزياعر

2020( مصافح اىٞك اى اٍيح )اىنصافح اىىناعٞح( فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح 21ظكٗه )
 

 اٌٌ اىَقاٚ ح ن ٌ اىَقاٚ ح
 (2)مٌ اىٍَاؼح

 اىَىنٗعح ف ا
 )*( اىنصافح اىىناعٞح اى اٍيِٞ فٜ اىىناعح

 260 182 0.7 اً ؼٞاٝا 1

 - - - اىَعٕح 2

 - - - اى ٘ظح 3

 582.55 217 0.3725 اىّٞؽح 4

 979.59 360 0.3675 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح 5

 373.33 84 0.225 ٌثاع أت٘اىنٌ٘ح ٗ 6

 152.38 48 0.315 اىعهاِٞح 7

 44.39 100 2.2525 االٌنْكنٝح 8

 - - - ٕ٘ن اىفاُ 9

 170.43 3514 20.6175 ٍ٘ٝيؽح 10

 74.01 636 8.5925 اىعفعافح 11

 78.46 612 7.8 اىنهظٞح 12

 1185.77 1500 1.265 ؼاذٌ ٗ ىا  13

 118.19 700 5.9225 اى٘ٚٞفٞح 14

 111.62 425 3.8075 عٌ٘ط أت٘ 15

 76.79 623 8.1125 ٍؽهً 16

 113.17 700 6.185 اىعٞاٗٝح 17

 56.26 476 8.46 ّاوٗو 18

 226.56 840 3.7075 ى٘مح أت٘ 19

 59.35 96 1.6175 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  20

 70.70 105 1.485 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  21

 127.27 70 0.55 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  22

 82.35 42 0.51 اٗ ا  قاٗق تاِا 23

 422.53 300 0.71 اىثٞهاٗٛ 24

 1050 630 0.6 اٗالق ٍٍيٌ 25

 129.94 115 0.885 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ 26

 40 28 0.7 ى٘مح أت٘ظىنج  27

 69.94 1110 15.87 ظىٝهج االٌنْكنٝح 28

 132.96 13513 101.63 اىَعَ٘ع

 (.1ٗاٌرَانج اٌرثٞاُ ٍيؽق )ٗوانج اىرفطٞٛه ظٖاو اىَهمىٛ االؼٕائٜه ِ ثح اؼٕاج  ٙاج اىٍَٞةه  اىَٕكن:

 ف اً. / ٍٍاؼح االنٖ اىَىنٗعحٍ اقىح اىنصافح اىىناعٞح = عكق اى اٍيِٞ تاىىناعح ف اً  اٌر َيد)*( 

 .644ه ٍْٕكن ٌاتق ْٝجه: ٚح ؼَاقٛ اىؽكٝصٜه
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 2020( مصافح اىٞك اى اٍيح )اىنصافح اىىناعٞح( فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح 5ـهٝطح )

 
 .2022ٗوانج اىرفطٞٛه ظٖاو اىَهمىٛ االؼٕائٜه ِ ثح اؼٕاج  ٙاج اىٍَٞةه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجه  اىَٕكن:  

ل خبرة األيدي العاممة الزراعية: -
 علللكلالزعلللي لأتلللكلالعواملللالبا لال لللو ييل لللملااللل عم   لاضيضلالزياعيلللر،لويظهللليل و ييهللل ل لللمللللل

ا ق للل اللالزياعلللململلل لابلالقلللوعلوالت لللعلإ لأ لهلللبالال  قلللال ليلللزاالمللل لكو لالماللل وللالمطللللوا،ل
يضل ق تيلللرلا اللل قكييرل ف  للليلإللللىلالزعللليا لالعلميلللرلال يلللك لوالم طلللوي ،لإبلأ لالزعلللي ل لللملإكاي لاض

الزياعيلللرل لللي عطلعللل لمزايعلقفالللمل لللملا زلللل بلقيايا لللملو قفيلللبه لوقظللليال قزفللل ضلالماللل وللال عليمللللمل
ململل لزاالمع مللكالعلللىلزعيا للملالم يا مللرلوعلل لطللوالمم يالل مللهلل ،لأملل لاللقوا ل إق للوال  لل  ملللمللزايعل

ليل لالقرل لو  ي(لوع21تصلي لمل لعلي ل  إق ل(ل22 لي راللم لال لكوالومم يا هعلالعمالالزياعمل
مملل ليم ل للو لالزعللي لزللالالاللقوا لعملهللعلالزياعللم،لاملل لالفهلل  لاضزلليللال للملل(%77.8قاللع هعل 

 ل(%.22.2  العقه ل علي لقاع ه ل 
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ل2022(لاقوا لمم يارلالعمالالزياعملللفالتي ل ملق تيرلا ا قكييرللاقرل22 ل كوا
 % انُسبت انًئىٌت انعٍُت انعذد انسُىاث

 5.5 18 5 يٍ  الم

(5 - 10) 22 6.7 

(11 - 15) 30 9.2 

(16 - 20) 35 10.7 

(21 - 25) 45 13.8 

(26 - 30) 57 17.4 

(31 - 35) 40 12.2 

(36 - 40) 42 12.8 

 11.6 38 40 يٍ  اكثر

 100.0 327 انًجًىع

 (3ه ٍيؽق)4اىَٕكن: قناٌح ٍٞكاّٞحه اٌرَانج االٌرثٞاُه ي

عللل ي لال ي يلللالال عليملللملللفالتلللي لإبلعليللل لقالللعرل(ل 2(لوالملتللل  23ي رلللاللمللل لال لللكوال ولل
ل(%لرلللم لم  طعلللر25.97ابلعليللل لاعللللىلقالللعرل ل(%23.5ال تصللليالالكياالللملللفالتلللي لاضميلللي ل 

لأعللللو واللللرلولل6ال للليتر،لل4اعلتي يلللل ،لل1رللللم لالم  طعللل  ل ل(%1.30مويلتلللر(،لواقللللالقالللعرل ل10 
وي  عللو للي لليأو لع(،ل ليهلل لقاللعرلالللبي لاو كلماللل25قلل زوز،لل18ا الل قكيير،لل8ال يا للير،لل7اللع ع،ل

مويلتللللللر(،لواقللللللالقاللللللعرلل10 لل(%لرللللللم لم  طعللللللر25.25عليلللللل لاعلللللللىلقاللللللعرل ل  للللللكل(%،30.3 
ل8الع ع،للأعلو وارلولل6التوي رلوالط لعر،لل5ال يتر،لل4اعلتي ي ،لل1رم لالم  طع  ل ل(1.01% 

ابلعليل لاعللىلل(%،24.5اهمل ال تصليالالكياالملا ع لكلبوولو لر(،ل لعللأعلوعال  ي لل20ا ا قكيير،ل
اعلتي يل ،لل1(%لرلم لالم  طعل  ل 1.25مويلتلر(،لواقلالقالعرل ل10 ل(%لرلم لم  طعلر20قالعرل 

لل.لو ر(أعول زي لل27لو ر،للأعوعا  ي لل20ا ا قكيير،لل8التوي رلوالط لعر،لل5
(%ل21.62ابلعليللل لاعللللىلقالللعرل ل(ل%11.3 لللعلقالللعرلالت صللللي لعللللىل للله ك لالم والللطرل 

التوي لللرلل5ال للليتر،لل4(%لرلللم لالم  طعللل  ل 2.70مويلتلللر(،لواقلللالقالللعرل ل10 ل  طعلللررلللم لم
ابلل(%،8.9لو للر(،ل لله ك لا عكاكيللرلعقاللعرل لأعللوعالل  ي لل22متلليع،لل16ا الل قكيير،لل8والط لعللر،ل

(%لرللللللم ل3.45مويلتللللللر(،لواقللللللالقاللللللعرل ل10(%لرللللللم لم  طعللللللر ل13.79عليلللللل لاعلللللللىلقاللللللعرل 
العيياوم(،ل علقاعرلالت صلي لعلىلل23لو ر،للأعوعا  ي لل21ق زوز،لل18ا ا قكيير،لل8الم  طع  ل 

مويلتلر،لل10(%لم ال ويرلرلم لالم  طعل  ل 20ابل  قل لالقالعرل ل(%1.5 ه ك لالمعهكلاولال ليرل 
لل المقه .ل زيي لا ا قكيير(ل28ال وعرلوالصيعال،لل26لو ر،للأعوعا  ي لل22ال ف   ر،لل11
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 2022ٌٜ ىيفاؼِٞ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح ى ْٞح اىكناٌح ىٍْح ( اىرؽٕٞو اىكنا23ظكٗه )

 انُسبت انًئىٌت % انعٍُت انعذد انتحصٍم انذراسً

 %23.5 77 اٍٜ

 %30.3 99 ٝقها ٗٝنرة

 %24.5 80 اتركائٞح

 %11.3 37 ٍرٌ٘طح

 %8.9 29 اعكاقٝح

 %1.5 5 ٍ ٖك اٗ ميٞح

 %100.0 327 اىَعَ٘ع

ل.،لملت 3ا م ي لا ا عي  ،لسالمصكي:لكياارلميكاقير،لا
(لا لقالللعرلمللل لي وملللو لعزياعلللرلالمت صللليالااللل ميايال4(لوالملتللل ل 24ي علللي لمللل لال لللكوال لو

مويلتللللللر(لل10،لابل  قلللللل لاعلللللللىلقاللللللعرل للللللملم  طعللللللرل (%55.35لعمللللللالأعلللللل ههعلوأ للللللكاكهعلعليلللللل  
ل20ال يا للللير،لل7ال لللليتر،لل4(%رللللم لالم  طعلللل  ل 0.55(%،لواقللللالقاللللعرلعليلللل  26.52عليلللل  
لو لر(،للأعلو لزي لل27العيلياوم،لل23لو لر،لللأعلوعال  ي لل22لو لر،للأعلوعال  ي لل21لو ر،للأعوعا  ي ل

ت  علوقزا (لل13مويلتر،لل10(%ل ملم  طعر ل15.12(%،لواعلىلقاعر 26.29 واليغعرلالازصيرل
ل21التوي لرلوالط لعلر،لل5ال ليتر،لل4اعلتي يل ،لل1الم  طعل  ل (%ل لملالم  طعل  ل1.16واقالقالعر 
 عليللل للامللل لاصلللت الا ز ص صللل  لالعلميلللرلالزياعيلللرلللو لللر(،لأعلللوعاللل  ي لل22لو لللر،للأعلللوعاللل  ي ل

او كلل25ال للللليتر،لل4 ف   لللللر،لل11مويلتلللللر،لل10(%،ل لللللملالم  طعللللل  ل 20ابلعليللللل  ل(%،1.52 
ابل  قللل لاعللللىلقالللعرل لللملل(%،16.81وااللل  م يلا ملللواال لال وعلللرلوالصللليعال(لل لللالمقهللل ،ل26ماللللع.ل

لال لليتر،ل4(%لرللم لالم  طعلل   1.82(%،لواقللالقاللعرلعليلل  21.82مويلتللر(لعليلل  10م  طعللرل 
لال وعرلوالصيعال(.ل26العيياوم،لل24لو ر،للأعوعا  ي لل21ق زوز،لل18

ل2022(لااع المم يارلمهقرلالزياعرل ملق تيرلا ا قكييرللعيقرلالكياارللاقرل24 ل كوا
ت انًئىٌت %انُسب انعٍُت انعذد انزراعً انعًم يًبرست اسببة  

 55.35 181 ٗاىعك االب ى َو اٌرَهان

 26.29 86 اىّفٕٞح اىه ٞح

 1.52 5 اىكناٌح فٜ اـرٕاْ

 16.81 55 االٍ٘اه اٌرصَان

 100.0 327 اىَعَ٘ع

 .5اىَٕكن: قناٌح ٍٞكاّٞحه اٌرَانج االٌرثٞاُه ي

 الري والبزل  -ثانيا
 شبكة مشاريع الري 

ع ل ميللللرلوالوقلللل لوالم لللل  لالمق اللللالليلللليضلامللللكاكلالمتصللللواللوي صللللكلعلللل ليملإيصلللل الالميلللل فلللل
ع ليطوعرلالالزمرللقموف،لو وميقملركل  يا لال فل ف،لو لطيلفلال لولوال يعلرلالمتيطلي لعلم،لوغالال
و  ليللالأمللالللال يعللرل للملالمقط للرلال بييللر،لواللهولرلتي للرلاليللبا لملل لال يعللرلالللىلالقعلل  لو  ليللال
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ل.(1 اضيض صلالال يعرلو اهيالعملي  لزكمرل
ي لليملقهلليلالفلليا لكازللالالتللكوكلا كاييللرللق تيللرل: الثانويععة المتفرعععة مععن نهععر الفععرات االنهععار -1

( علي فليعلمل لال  قلالا ياليلع   ل  لق تيلرلا ال قكييرلالعكيلكلمل لال لكاوالمقهل ل28ا ا قكييرل 
ل،ا والوقلللكلعيقللل لبللللدل لللملالمعتلللثل،يهيالللرل  لللكوالا اللل قكييرلو لللكوالم للليوعلالماللليالال عيلللي(

وعليل لل، لكوالاولقهليل17ابلعللغلعلككه لل،(6(لوالزييطلر 25معي ل ملال كوال لوواقه يل  قويرل
وم موعلالما ترلالميويرلل،(ع58821وم موعلاطواله ل ل،ل ي/  قيرل2517.5)م موعل ص ييفه ل 

(ل752ابلعللغلاعللىل صلييفل ل،وموزعرلعلىلالم  طع  لالمت بيرللقهيلالفيا ل،كوقم (ل13884 
ل13 ملقهيل ي  ملال ي لا واطلوالزيق  ل ملم  طعرللكوقم (ل2400وما ترلميويرل ل،ل ي/ل  

و لل  لقهلليلل،تلل  علوقللزا ل13(لقهلليلال لليطرل للملم  طعللرل7092املل لاطللوالا قهلل ي ل،تلل  علوقللزا 
والطلوالل،كوقمل (ل132والمال ترلالميويلرل ل،(ا ي/ ل 13ال صلييفل لابهبفلا قهل يلمل لالم قزفلاقال

 (ع.844 
 ( اٌَاج ٗاٚ٘اه ٗذٕانٝ  ٗاىٍَاؼح اىَهٗٝح ىيعكاٗه اىصاّ٘ٝح اىَرفهعح ٍِ ّٖه اىفهاخ25) ظكٗه

 انطىل )و( انصُف انًصذر اإلسى ث
انًسبحت 

 (دوًَب)

انتصرٌف 

 )نتر/ثب(
 انًمبطعّ

 ى ٔاىؽ٘ٝعٔ ٗاىطا 21.8 218 1391 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه اىْنر٘ٛ 1

 اىؽ٘ٝعٔ ٗاىطاى ٔ 58.7 587 3087 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه وٝكاّٞٔ 2

 ؼاذٌ ٗ ىا  292.4 731 2184 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه ِهمح األشَان 3

 ؼاذٌ ٗ ىا  150 1500 5308 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ نٍٞو أتّٖ٘ه  4

 ؼاذٌ ٗ ىا  313.6 784 3600 ٘وعّٔفع ـاْ/ ٍ ّٖه اىفهاخ ّٖه ِهمح اىَْإو 5

 ؼاذٌ ٗ ىا  200 2000 7092 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه اىّٞطٔ 6

7 
ّٖه ِهمرٜ اىّه  

 األٌٗٛ ٗاىىن اج
 ؼاذٌ ٗ ىا  752 2400 3626 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ

 ؼاذٌ ٗ ىا  246 830 2727 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه ِهمح  هّاٚٔ 8

 ى٘مٔ أت٘ 110 1102 4923 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ه مهٝفعّٖ 9

 ى٘مٔ أت٘ 65 650 5210 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ 1ّٖه ٍ٘واّٞٔ  10

 ى٘مٔ أت٘ 100 1000 4561 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ 2ّٖه ٍ٘واّٞٔ  11

 ى٘مٔ أت٘ 30 300 3466 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ فعو أتّٖ٘ه  12

 ى٘مٔ أت٘ 50 500 3792 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ـيٞفٞح أتّٖ٘ه  13

 ى٘مٔ أت٘ 50 500 2430 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه ظاٌٌ اىْٕان 14

 ى٘مٔ أت٘ 48 480 2690 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه ُْٕٖ٘ 15

 ٗٝٔاىعٞا 17 170 1890 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه ٌ كُٗ اىَٖٞكٛ 16

 اىعٞاٗٝٔ 13 132 844 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ّٖه اىفهاخ ّٖه اىَرْىٓ 17

  2517.5 13884 58821   انًجًىع

 .2022 هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ االٌنْكنٝح ه)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ( اىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح

لاليهيالرالك لالفلو لرلوهلملال قل  ل  فيعلال ق  لم لقهليلالفليا لمل لم كملرل: وتفرعاتها LI-00قناة  -2
 زيللللللللي لل28ل،ال ي يللللللللرل12ل،ال ف   للللللللرل11ل،مويلتللللللللرل10الميبيللللللللرلللم  طعلللللللل  لالما صلللللللللترل 

ل،  قيلرل/3(ع7.12وع صلييفلعللغل ل،( لع5 لا ا قكيير(ليعلغلطوله لكازالتكوكلق تيرلا ال قكيير
                                                           

ظٖاق عثك اىعيٞو اىعكٓ ه اّجَح اىهٛ ٍالاذ ه  عْٖاه ٗوانج اىىناعح ٗاىلهٛ ه اىٖٞللح اى اٍلح ىيفلكٍاخ اىىناعٞلح  (1)

 .3ه ْ 1990هٍطث ح اى َاه اىَهمىٝح ه تغكاق ه 
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ع صللييفلعلللغل(لIS.00و  فلليعلالللىل للالثلققللوا ل يعيللرلهللمل لكوقملل ل(39458 لالمالل ترلالميويللر
ال ف   للرلول11،ل يللبملم لل طع مل كوقملل (ل5308 ل(ع،لومالل تر17862/ لل ،لوعطللوال 3(ع3.05 

ل(ع،لوماللل تر5025/ للل ،لوعطلللوال 3(ع3.05(لع صلللييفلعللللغل ISW.00ال ي يلللر(،لوققللل  مل ل12
ل(ع،لومالللللللللل تر6885/ لللللللللل ،لوعطللللللللللوال 3(ع1.46(لع صللللللللللييفلعلللللللللللغل IH00،لو كوقملللللللللل (9942 
 .(1  زيي لا ا قكيير(ل28مويلترلول10 طع مل ،ل يبي  لم كوقم (5248 

خ اىفهعٞح ٗاىَ٘وعح ىقْ٘اٗا LI-00قْاج ىاٚ٘اه ٗذٕانٝ  ٗاىٍَاؼح اىَهٗٝح ( اٌَاج 26ٗ) ظكٗه

  ٖااىَرفهعح ٍْ

 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ االٌنْكنٝح هاىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ(

للل علللكعلقلللكيه لعللللىلالللكل ميلللعلا ت ي  للل  للمم لال قللل  ل يوا لهلللبفلالم  طعللل  لاللليت لول للل ص 
ل(2 قصلالمرلز  ابل لعلل،الم هيرللهبفلالم  طعل  لك لعلع لكوللرلل عزيزهل لع لميل فلمل ل لكوالا ال قكيير

(ل6 علللغلعللككلمرللز  ه ل لاليهياللر LI عمالقللرل للململلوقعي لا وال للملم  طعللرلمويلتللرلعلللىلال قلل  
ل،/  قيللر3ع(1واتللك لوعمعللكال صللييف (لتصلل  لللمرللزرلال256 لمرللز  لعمعللكالقللو لتصلل قيرلعليلل 
(ل230(لعمعلكالقلو لتصل قيرل 4 عللغلعلككلمرلز  ه ل لISW.00)والموقعلال  قملعلىلال قل  لالفيعيلرل 
والموقعلال  لثلم ل كوالم ليوعلالماليالال عيليل لملل،ل/  قير3ع(1تص  لللمرزرلوعمعكال صييف 

                                                           

 .2022ىَائٞح)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ(ه ِ ثح نٛ االٌنْكنٝحه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجه تاتوه اىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق ا( (1

 ذ َو ٕمٓ اىَٙفاخ عيٚ ّفقح اىكٗىح . (2)

 انطىل )و( Kind انصُف االسى ث
انًسبحت 

 (دوًَب)
 /ثب3انتصرٌف و

1 LI-00 ٍٜٞ7.12 39458 5118 ٍثطِ نئ 

3 IH-00 ٜ1.46 5248 6885 ٍِثط فهع 

4 IS-00 ٜ3.05 5308 17862 ٍثطِ فهع 

5 ISW-00 ٜ3.05 9942 5025 ٍثطِ فهع 

6 IH-01 ٔ0.3 2204 4338 ٍثطِ ٍ٘وع 

7 IH-02 ٔ0.4 1381 1497 ٍثطِ ٍ٘وع 

8 IH-02-50 ٔ0.18 1083 1449 ٍثطِ ٍ٘وع 

9 IS-05 ٔ0.98 4231 4663 ٍثطِ ٍ٘وع 

10 IS-06 ٔ0.48 2897 5892 ٍثطِ ٍ٘وع 

11 IS-07 ٔ1.53 5172 7151 ٍثطِ ٍ٘وع 

12 IS-07-50 ٔ0.32 1472 2866 ٍثطِ ٍ٘وع 

13 IS-10 ٔ0.32 2188 2507 ٍثطِ ٍ٘وع 

14 IS-11 ٔ0.98 3076 5679 ٍثطِ ٍ٘وع 

15 IS-11-50 ٔ0.41 2204 3343 ٍثطِ ٍ٘وع 

16 IS-12 ٔ0.38 1216 2647 ٍثطِ ٍ٘وع 

17 IS-13 ٔ0.15 1024 724 ٍثطِ ٍ٘وع 

18 IS-14 ٔ0.25 1577 2792 ٍثطِ ٍ٘وع 

19 IS-15 ٔ0.45 2004 3610 ٍثطِ ٍ٘وع 

20 IS-16 ٔ0.2 900 1254 ٍثطِ ٍ٘وع 
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(ل230(لعمعلكالقلو  4علككلمرلز  ه ل لISW.00) زيي لا ا قكييرلعلىلال ق  لالفيعيلرل ل28م  طعرل
  فللليعلمللل لال قلللوا لال  قويلللرلالعكيلللكلمللل لال قلللوا لل،(26 لللكوال ل/  قيلللر3ع(1تصللل  لوعمعلللكال صلللييف 

ل(.6(لالزييطر 27معي ل ملال كوا لوالموزعرل

 

 انمىة انحصبٍَت نًضخبث انتعزٌز ببنًٍبِ نهًمبطعبث انًستصهحتيعذل ( عذد ويىالع ويعذل انتصرٌف و27جذول )

 ٍٕكن اىَٞآ اىَقاٚ ح خ
اىرٜ ذٕة اٌٌ اىقْاج 

 فٖٞا اىَٙفاخ
 عكق اىَٙفاخ

ٍ كه اىرٕهٝ  

ً
3

 /شاّٞح

اىق٘ج ٍ كه 

 اىؽٕاّٞح

 ٍ٘ٝيؽح 10 1
ظكٗه 

 االٌنْكنٝح
LI-00 6 1 256 

2 
ظفعافح  10

 اىنهظٞح 12ٗ

ظكٗه 

 االٌنْكنٝح
IS-00 4 1 230 

3 
ظىٝهج  28

 االٌنْكنٝح

ٍّهٗع 

 اىٍَٞة
ISW-00 4 1 230 

 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ االٌنْكنٝح هتِٞ اىْٖهِٝ( )ٍا اىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح

  :جدول االسكندرية وتفرعاته -3
يعكل كوالا ا قكييرلم لاهعلال كاوالاليهايرلالميبيرللق تيرلا ا قكييرلابليعلغلطولملكازال    

وي فليعلل،كوقمل (31000ويليوملمال ترل ل،/  قيلرل3(ع6 وع صلييفلالقوملل،( لع25تكوكلالق تيلرل 
(لقهليل17مقملالعكيكلم لا قهيلال  قويرلال لمل ليوملالم  طعل  لغيليلالما صللترلابلعللغلعلككه ل 

وم ملللللوعلالماللللل ترلل،(ع37247وم ملللللوعلاطوالهللللل ل ل،(لل ي/ للللل 789 لوعليللللل لم ملللللوعل صللللل ييفه 
ل6اللع عل للملم  طعللرللأعللوابل لل  لقهلليلل،(6(لوالزييطللر 28يقظلليل للكوا ل.كوقملل (7898 لالميويللر
،لكوقم (1068(لل ي/ل  ،لوا عيلما ترلميويرلعلي  107 اعلىل صييفلعلغلل،اع علأعوال وارلول

الع ع،لو ل  لقهليلالعويييلرللأعلوال والرلولل6قعل الل لملم  طعلرللأعو(لقهيل4005ام لاطوالا قه ي 
ل7 لللملم  طعلللرللكوقمللل (ل40 ل(ل ي/ للل ،لوالماللل ترلالميويلللر4ال صلللييفل لابهلللبفلا قهللل يلمللل لاقلللال

(ع،ل لعلي فليعل لكوالا ال قكييرلاللىل ليعي لليق هلمل398ال يا ير،لام لالطوال  ل  لقهليلالهلكاال 
والفلللليعلال لللل قملعقللللكلمتطللللرلرللللولال  قيللللرلل،مويلتللللر(ل10الرللللولا ولللللىللم  طعللللرل عقللللكلمتطللللرل
 .ال ي ير(ل12 ف   رلول11لم  طع مل 
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 ٍاؼح اىَهٗٝح ىعكٗه االٌنْكنٝح ( اٌَاج ٗاٚ٘اه ٗذٕانٝ  ٗاى28َظكٗه)

 ٗاالّٖان اىصاّ٘ٝح اىَرفهعح ٍْٔ  

 انصُف انًصذر اإلسى ث
انطىل 

 )و(

انًسبحت 

 (دوًَب)

انتصرٌف 

 )نتر/ثب(
 تانًمبطع

  /شا3ً 6 31000 25000 ّفع عاً ّٖه اىفهاخ ظكٗه االٌنْكنٝح 1

 اٌثاع أتٌ٘ٔ ٗم٘ 15 153 4005 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّ اض أتّٖ٘ه  2

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 88 884 1623 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اىرَاق 3

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 53 530 823 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه فهٝؽاُ 4

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 53 530 432 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه تكٝ ٔ 5

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 14 140 1803 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ٝحظكٗه اإلٌنْكن ّٖه مٌ٘ٞٔ 6

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 56 559 2306 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اىفهٌّ٘ٞٔ 7

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 55 548 398 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اىٖكاب 8

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 61 608 2061 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اقـٞو 9

 اٌثاع أت٘مٌ٘ٔ ٗ 107 1068 2879 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ٌثاع أتّٖ٘ه  10

 اىعهاِٞٔ 52 523 3691 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ذٖه اىعهاِٞح 11

 اىعهاِٞٔ 65 654 2734 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اقنُٝ٘ٝ 12

 اىعهاِٞٔ 4 40 2039 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اى ٘ٝهج 13

 اىعهاِٞٔ 34 344 1891 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح قنٝة أتّٖ٘ه  14

 اىعهاِٞٔ 26 264 3043 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اىقطَاوٝٔ 15

 اىعهاِٞٔ 11 106 1356 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه اىفْافٍٔ 16

 االٌنْكنٝٔ 38 377 2563 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ًق أتّٖ٘ه  17

 االٌنْكنٝٔ 57 570 3600 ّفع ـاْ/ ٍ٘وعٔ ظكٗه اإلٌنْكنٝح ّٖه ـ٘اظٔ 17

  789 7898 37247   اىَعَ٘ع

 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ االٌنْكنٝح هاىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ(

ل للمل لليومليعللكلم لليوعلالمالليالال عيلليلملل لالم لل ييعلالمهمللرلا :روا المسععيب الكبيععرجععدول مشعع -4
يعللللغلطوللللملكازلللالل1954 لللم ال للليقملمت  ظلللرلع علللال والللسلالللقرلماللل ت  لواالللعرل لللمل لللم الول

/  قيلر.لالمال ترلالميويلرلرلم لل3(ع40 وع صلييفلل،( لع18التكوكلا كاييلرللق تيلرلا ال قكييرل 
(لقهلليل لل قوملكازللالتللكوكلق تيللرلا الل قكييرل15ي فلليعلمقللمل ل،وقملل ك(ل25000 لق تيللرلا الل قكيير

/  قيللللر،لوم مللللوعلاطوالهلللل ل3(ع5.123 لابلعلللللغلم مللللوعل صلللل ييفه ،ل(6 ل(لوالزييطللللر29 لال للللكوا
،لابل   لقهيلعع سلعععوال ملم  طعرلكوقم (23688 ل(ع،لوم موعلالما ترلالميوير54420 

/ لل ل3(ع1.5 لال صللييفلابولال  لل للر،لا علللىلملل ل زيللي لا الل قكييرلوالللبملييللبملمتطللرلالرللل28
لالطللوال  لل  لقهلليلالعزاويللرلوال يالويللرلاب،لاملل لملل لكوقملل (7617 لالمالل ترلميويللرلابوا علليلملل ل

لكوقمل (ل104/  قيلر،لوالمال تر 3(ع0.01 لال صييفلاب(علل المقهم ،لام لاقالا قهيلم ل7000 
 (ع.500يي الطوالقهيلاعلالعص  لاب   لقهيلالم   ي ،لوم ل
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ظكٗه ٍِ اىصاّ٘ٝح اىَرفهعح  ىألّٖان( اٌَاج ٗاٚ٘اه ٗذٕانٝ  ٗاىٍَاؼح اىَهٗٝح 29ظكٗه)

 ٍّهٗع اىٍَٞة اىنثٞه 

 .2022 هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ ٍّهٗع اىٍَٞة ه)ٍاتِٞ اىْٖهِٝ( اىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح

 :رل واساليب الريط
الفللليا لوال لللكاوالل ع ملللكلالزياعلللرل لللملق تيلللرلا اللل قكييرلعللللىلالميللل فلالالللطتيرلالم م للللرلعقهلللي 

لق تيرلا ا قكيير اوكل ملل،(وم يوعلالمايالال عييلLI كوالا ا قكييرلولقق  لالم فيعرلمقمل 
عل لملالم  طعل  لا ليالليملالمت صيالالزياعيرلمقه لاالوالاليملالايتملوالبمليال زكأعك ل

واللللليملل،با لا يارللللملالما صلللللترلوالمقلللل ط لالمقزفرللللرلملللل لالم  طعلللل  لغيلللليلالما صلللللتر
ع لوااطرلوالبمليا زكعل مل عزيزلالمي فل ملالم  طع  لالما صلترلم لزالالقصالمرلز  ل

 اللل زكعلالمرلللز  ل لللملالمقللل ط لولل،LIرلللزمرلمللل لقعلللالالكوللللرلللللكععلالميللل فلال  كملللرلمللل لققللل  ل
ام لالليمللعل ل ق يطل يال زكعلل،  وفلا قه يلرم لالم  طع  لغييلالما صلترلايم  المي فعرل

اقال عيضلطلي لل،يا زكعللزياعرلمت صيالالزريل ملععضلالم  طع  لابعلىلقط  لري ل
 ا ليالاليمل ملق تيرلا ا قكيير:وا
ععلليلليعللكلهللبالالللقمطلملل لاقللكعلوايزللصلطللي لاللليملال للملعي هلل لاإلقالل   :طريقععة الععري السععيحي -1

ي تلليدلالملل  لملل لالمقلل ط لالع ليللرلإلللىلالمقلل ط للاباقهلل لاضواللعلاق  لل يانل للملالعلليا ،للو  ييزللمل
و الم لي طلالم لالمزايعلعمللملهلول الليطلالمل  لمل لال لكوالل،الواطهرلعفعالال  بعيرلاضيرير

ملليفلأولالقهليلعلللىل للز لملل لاضيضل يالليالل وقهلل لوييميهلل لوملل ل للعلي تللوالإلللىلال للز لال لل قمل يي
.لول للمليللق اللاالل عم الهللبالالللقمطلملل لاللليمل(1 ت للىل ي للوملالمالل ترلالمزيوعللرل لهلل ل لليه نل  لليه نل
ي للللالا ل  لللل لال للللكاوال للللملايضلي لللل ياللوي للللالا لي للللو لاقتللللكايلاللللطاللاضيضلمالهملللل ،ل

                                                           

 .4ظٖاق عثك اىعيٞو اىعكٓ ه ٍٕكن ٌاتق ه ْ (1)

انتصرٌف و (دوًَب) انًسبحت انًروٌت انطىل و انصُف انًصذر أسى انجذول ث
3

 /ثب

 0.21 1250 3000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة ونانج 1

 0.38 2275 3000 ٍ٘وعح اىٍَٞةظكٗه ٍّهٗع  اىْاوٗو 3

 0.215 1268 4000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة ٞحفإّ  اى ٘ 4

 0.078 340 500 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة أً اى ٕافٞه 5

 0.21 1240 4500 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة ٍؽهً 6

 0.06 360 1000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة ّٖه اىَ كاُ 7

 0.18 1000 7000 ٍغمٛ ٍَٞةظكٗه ٍّهٗع اى اى ىاٗٝح 8

 0.336 2015 7000 ٍ٘وعح ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة اىعٞاٗٝح 9

 0.093 560 5000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة اىَاـه 10

 0.018 104 3000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة اىَّاظهج 11

 0.92 552 3000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة ٍعٞيٞثح 12

 0.683 4100 3400 ٍ٘وعح ةظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞ عٌ٘ط أت٘ 13

 0.18 647 5000 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة اى٘ٚٞفٞح 14

 1.5 7617 3400 ٍغمٛ ظكٗه ٍّهٗع اىٍَٞة عثاي عث ٘ب 15

 5.123 23688 54420 انًجًىع
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لالطياهل اليملالايتملعطيي لرلالالواقململ لا  ليللويعكل،اقتكايه لاقتكايلاطاللالم  ل ملال كوا
امل لطيي لرلالال ملعل  تواضل  ال عمالععلكل علكيالل،يملالعا  ي لومت صيالالزريالم ععرل مل

يفصللاللابا لل  الميععللرلاولمالل طيلرلا لللوال(لبا ل لالللىلاتللواضل لللللللللللضلو اللوي ه لو  ايمها يل
الع(لو ال زكعل لمليملالمت صليالل50يزيلكلاي ف علملعل ل ل لعي لا تواضلت  زل ياعمل مليز(

 الت ليرل التعوا(.
 اىهٛ ٗاىثىه فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝحٍّانٝع  (6) هٝطحـ

ل
 .2022هتاتو هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ ٍّهٗع اىٍَٞة هتِٞ اىْٖهِٝ( )ٍا اىَٕكن: ٍكٝهٝح اىَ٘انق اىَائٞح

وي صكلعملاا زكاعلالوااطرللي علالمي فلم لاضقه يلواآلع يللليملاضيارلمل: طريقة الري بالواسطه -2
يم  لييه لايت نلأولالععيك لع لم ليللالقهلي،ل  لكيم نل ل  لالمزايعلو ليال زكمو للال مل المي فعرل

يصلل له لإلللىلاضيارللملالمي فعللر،لأملل ل للملالوقلل لالت رلليل القللواعييلوال لليوكل وااللطرللي للعلالميلل فلوا 
يصل له لإللىل   ا زكعلالمرز  لال مل عمالع لكيزالأولال هيع  للي لعلالميل فلمل لاضقهل يلواآلعل يلوا 
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 .ل(1 رملالمي فعرلأولالععيك لع لم  يملاضقه ياضيا
وال لمللق تيلرلا ال قكييرمل ل ما صللترالغيليل لرلالليملع لواالطرل لملالم  طعل  ل ال زكعلطيي

(ل30وي عللي لملل لال للكوال ل.قكييرلو للكوالم لليوعلالمالليالال عيللييملليل يهلل لقهلليلالفلليا لو للكوالا الل 
(لمرزرلزياعيرللاقرل420علي ل لرلا ا قكييرق تي(لا لم موعلالمرز  لالع ملرل مل7 لوالزييطر
(ل197و ل، نلتصلل قل(50ل–ل7.5(لمرللزرل هيع هيللرل  للياوللقو هلل لالتصلل قيرلعللي ل 223مقهلل ل ل2020

موزعرلعلىلقهيلالفليا لل،(لتص  40ل–ل10مرزرل عمالعوقوكلالكيزال  ياوللقو ه لالتص قيرلعي ل 
(لمرلزرلموزعلرل190و ل،(لمرلزر65  لمل وعلىل كوالا ال قكييرلو فيعل،(لمرزر165و فيع  مل 
.لوا لهلللبفلالمرلللز  ل تصلللالعللللىلالوقلللوكلمللل لكاهلللي لوالم للليوعلالماللليالال عيللليلو فيع  لللمعللللىل لللك

الواتللكلملل لالمت صللياللكوقع للملال للهيللللللل للي(ل10المق  لل  لالقفطيللرلوال للملتللكك ه لمكيييللرلالزياعللرل 
ابلا لقاعرلقليلرلم لالفالتلي لل،الكولرالت ليرلوالعا  ي لعتاالقوعيرلالمتصوالوهولمكعوعلم لقعال

يتصلللو لعلللىلالوقللوكلعاللعالاللليو ي لالمع للكلوع ل لل لمليرللطيلالمللزايعلالللىل لليا لالوقللوكلملل لالاللو ل
ول ورللللياللال وزيللللعلال ييا للللملل.(2 الاللللوكا لمملللل ليزيللللكلملللل ل  لللل ليفلا ق لللل اللويللللؤ يلالللللع لعلللللىلالمللللزايع

ل.Arc GIS 10.8.1عيق م لالىل الثل ه  .لتااللصقف للمرز  ل
 :لو لرلالواقعلرل لملوالطللأعلول19(لمرزرل رعلم  طعرلواتلك لهلم ل59ل-ل36.01 الفئة االولى

ملللللل لم مللللللوعلعللللللككل(%ل14.05(لمرللللللزر،لعقاللللللعر 59(،لابل ت للللللوملعلللللللىل ق تيللللللرلا الللللل قكيير
المرللز  .لوا لاي فلل علهللبفلالعللككليعللوكلالللىلاللعرلمالل ترلا يضلالزياعيللرلرللم لهللبفلالم  طعللرل

 ال مليت   ه لالمزايعلليملالمت صيالالزياعير.للوقلرلالتصرلالم هير
 :لمرللزر،ل271(لمرللزرل رللعلع لليلم  طعلل  ،لابلعلللغلعللككه  36ل-ل17.01 لالفئععة الثانيععة)

ل7ال للليتر،لل4،ق تيلللرلا اللل قكييرقللل زوزل لللملال قلللوالل18متللليع،ل16 لوهلللمل(%64.52 لعقالللعر
ل13وا صلليعالل للملواللط،لال وعللرلل26ال يالويللر،لل17عوالل ،للأعللول15الوطيفيللر،لو14ال يا للير،ل

للو رل ملالييا(.لأعوعا  ي لل20ت  علوقزا ،لو
 :مرلللزر،ل90ابلعللللغلعللككلالمرلللز  ل ل  (لمرللزرل رلللعل اللعلم  طعللل17ل-ل6 لالفئعععة الثالثعععة)

ل21التوي للرلوالط لعللر،لول5،لق تيللرلا الل قكييراعلتي يلل ل للمل للم الل1وهللم ول(%21.43عقاللعر 
لو لرلال لمل  لعللأعلو لزي لل27لو لر،لولأعوعا  ي لل23لو ر،لولأعوعا  ي لل22لو ر،لولأعوعا  ي ل

او كلمالللع،ل للملالواللط،لويي للعلالاللعالل25العيللياوم،لول24اللع ع،لولأعللو واللرلولل6 للملاليلليا،لو
ل.الىلصييلالما تر

  

                                                           

ح ٍؽَك ٌ ٞك ِاٚهه نٝلاٖ عثلك اىقلاقن تيكٝلحه اّجَلح اىلهٛ ٗاىرٍلَٞكه ميٞلح اىْٖكٌلح اىىناعٞلحه ٍّْل٘ناخ ظاٍ ل (1)

 .125ه 2014ْقٍّقه 

 .2022ات٘ ى٘محه الانه  19قناٌح ٍٞكاّٞحه ٍقاتيح ِفٕٞح ٍع عكقٍِ ٍىانعٜ ٍقاٚ ح  (2)
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 2020 ّاؼٞح االٌنْكنٝح( عكق اىَٙفاخ االنٗائٞح عيٚ االّٖان ٗاىعكاٗه فٜ 30ظكٗه )

ن ٌ 

 اىَقاٚ ح
 اٌٌ اىَقاٚ ح

ىَٙفاخ عكق ا

عيٚ ّٖه اىفهاخ 

 ٗفهٗعٔ

عكق اىَٙفاخ عيٚ 

ظكٗه اٌنْكنٝح 

 ٗفهٗعح

عكقاىَٙفاخ عيٚ 

ظكٗه ٍّهٗع 

 اىٍَٞة ٗفهٗعح

اىق٘ج ٍ كه 

 اىؽٕاّٞح

 اىَعَ٘ع

 اىنيٜ
% 

 كهرببء دٌزل كهرببء دٌزل كهرببء دٌزل

 2.1 9 160 - - - - 4 5 اً ؼٞاٝا  1

 - - - - - - - - - اىَعٕح  2

 - - - - - - - - - اى ٘ظح  3

 7.1 30 570 - - 18 12 - - اىّٞؽح  4

 4.0 17 - - - - - 9 8 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح  5

 1.7 7 140 - - 3 4 - - ٌثاع أت٘اىنٌ٘ح ٗ  6

 6.7 28 560 - - 15 13 - - اىعهاِٞح  7

 - - - - - - - - - االٌنْكنٝح  8

 - - - - - - - - - ٕ٘ن اىفاُ  9

 - - - - - - - - - ٍ٘ٝيؽح  10

 - - - - - - - - - اىعفعافح  11

 - - - - - - - - - اىنهظٞح  12

 8.6 36 720   - - 17 19 ؼاذٌ ٗ ىا   13

 6.2 26 390 15 11 - - - - اى٘ٚٞفٞح  14

 5.5 23 460 15 8 - - - - عٌ٘ط أت٘  15

 6.2 26 620 14 12 - - - - ٍؽهً  16

 7.1 30 600 7 8 - - 7 8 اىعٞاٗٝح  17

 7.4 31 365 16 15 - -   ّاوٗو  18

 14.0 59 760 16 8 - - 20 15 ى٘مح أت٘  19

 4.8 20 260 - - - - 8 12 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   20

 2.4 10 140 - - - - 6 4 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   21

 3.1 13 195 3 2 - - 5 3 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   22

 2.1 9 120 2 3 - - 2 2 اٗ ا  قاٗق تاِا  23

 2.1 9 90 4 5 - -   اىثٞهاٗٛ  24

 2.4 10 130 4 6 - -   اٗالق ٍٍيٌ  25

 5.0 21 315 9 7 - - 2 3 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ  26

 1.4 6 76 - - - - 2 4 ى٘مح أت٘ظىنج   27

 - - - - - - -   ظىٝهج االٌنْكنٝح  28

 100 420 6671 105 85 36 29 82 83 انًجًىع

 .2022تاتوه ( ِ ثح نٛ االٌنْكنٝح ه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجه اىَ٘انق اىَائٞح )ٍاتِٞ اىْٖهِٝ اىَٕكن: ٍكٝهٝح
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 2020 ّاؼٞح االٌنْكنٝحعكق اىَٙفاخ االنٗائٞح عيٚ االّٖان ٗاىعكاٗه فٜ  (7) ـهٝطح

 
 .(30) اىَٕكن: تٞاّاخ اىعكٗه

 (الري بالتنقيط لطرل الري الحديثة -3
هولايص المي فلاليملالىلالقعل  لع ميل  لمتالوعرلوعطيي لرلعطيهلرلع ل الق ل طلمقفصللرلوبللدل

الزرلليوا لوا  لل  يل للملل الليم اللمىلالق  طلل  ليالل زكعلللليملالمت صلليالملل لزللالالا للزا لصللييي ل 
ل.(1 المق ط لال مل ع قملم ل ترل ملمي فلاليم

وي م علهبالالقمطلم لالليملععلككلمل لالميلزا لمقهل ،لاقلمل ليت ل اللإللىلأعمل ال الويرلاضيض،ل
ملالوقل لوال هلكلواضيلكملوام  قيرلإر  رلا امك لوالمعيلكا لمع  لي لإللىلميل فلالليملو لملبللدل لو ييل ل

يم ل لاال زكاعلهلبالاللقمطل لملمز لللفلالظليوفلال ويلرلمل لكي ل  لالتلياي لالع ليلرلأولييلل للولالع مللر،ل
أمل لأهلعلالمعوقل  لال لمل تلكلل، كيك لو ملالليالأولالقه يلكو لالز يرلم لاي ف علقاعرلالميل فلالم عزلي 

عيلالوالمق طل  لإللىلا قالكاكلع ل المال ميلم لاا عم الهبالالقمطلم لالليمل   م لال لمل عليضلاضق 
عاعالكزوالمواكلغييعرلملعلالميل ف،ل رلاللعل لاي فل علال  ل ليفلالعكاهيلرللقصلالأ لزا لالقظل علوالزعلي ل

                                                           

 .185ٍؽَك ٌ ٞك ِاٚهه نٝاٖ عثك اىقاقن تيكٝحه ٍٕكن ٌاتقه ْ(1) 
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ل.ل(1 الفقيرلالع ليرلال مليت   ه لل  ييلملواكام م
عل  للكل للعلاكزلل العللككلملل لهللبفلا قظمللرلالتكي للرللللليمل للملعلل لق تيللرلا الل قكييريزللصللملل لملل أ
ل2020ل للكلاالل زكم لللليملالمت صلليالالزياعيللرل للملعللككلملل لالم  طعلل  لابلعلللغلعللككه لعلل علل،2009

ييوملال ه زلالواتكلما ترللابل،(2 ق تيرلا ا قكيير(ل ه زليملع ل ق يطلموزعرلعلىلم  طع  ل391 
(لالللبمل31ال للكوال ل،ق تيللرلا الل قكييرواالل عمل ل للمليملمت صلليالالزرلليوا ل  للطل للملل،كوقملل ل5

 هل زلعقالعرلل(132 ل زيلي لا ال قكيير(لاعللىلعلككلمل لا هلز لال ق ليطلعللغل28 ليعي لام الدلم  طعر
 رللاللعلل ل علليلمالل ترلل،عاللعالزيلل ك لالمالل ترلالمزيوعللرلعمت صلليالالزرلليلالمز لفللرل،(33.7% 

عاللللعالل(%3.6 هلللل زلعقاللللعرل ل(14قلللل زوز(لاقللللالعللللككلعلللللغل ل18عيقملللل لم للللل لم  طعللللرل ل،الم  طعللللر
وقلللرلاالل زكامه ل للملزياعللرلمت صلليالل،لللىلوالل هالاللليملال  ليكيللرلا زلليللل للو يلميلل فلاللليماع م كهلل لع

ل.الزري
 2020( اعكاق اظٖىج اىهٛ تاىرْقٞٛ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح ىٍْح 31ظكٗه )

 انُسبت انًئىٌت % اجهزة انري ببنتُمٍظ اسى انًمبطعت رلى انًمبطعت

 32.5 127 ٍ٘ٝيؽح  .1

 14.1 55 اىعفعافح  .2

 5.1 20 نهظٞحاى  .3

 4.6 18 ٍؽهً  .4

 6.4 25 اىعٞاٗٝح  .5

 3.6 14 ّاوٗو  .6

 33.7 132 ظىٝهج االٌنْكنٝح  .7

 100 391 انًجًىع

 .2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح هٍكٝهٝح وناعح تاتو اىَٕكن:

ل:شبكة مشاريع البزل 
مليللرلاللليملواللتالالزاهللكلملل لهللبفلالميلل فلهللملالعللزا،ل ويقملل لا لإرلل  رلالميلل فلإلللىلال يعللرلهللملع

لعليو كلال واز ل طي لالزلالللم ليوعلو لكهوي لل إ  لليصعاللال واز ،لل،   لاليملي الا لي و لالعزا
  لعزالإبالهولصقولاليملوقييقملالبمل عكلم لو لوكفلمعلمل قعل نلإللىل قلاللل،اضيضلعلىلميلالاقي 

ل، لي لوعصلوي لطعيعيلرلأولصلق عير،لوعليلمل لليسلهقل دلم ليوعلعلزالمال  النلعصوي لمع  ي لأولغييلمع 
ويو لكلالعلزال لمل،ل(3  لأملم يوعليملهول ملالواقعلم يوعليملوعزال مل ميلعلالظليوفلواضتلوااض

عصللوي لطعيعيللرلوصللق عير،ل لل لعزالالطعيعللمليظهلليل للملمقلل ط لرللف فلقهلليلالفلليا للق تيللرلا الل قكيير
يع للىلمالل وللالميلل فلال و يللرل للملم للالهللبفللاب للملموااللعلاقزفلل ضلمي هللم،لل الليم قتللولالقهلليلقفاللملول

  ي للزللابل،المقلل ط لكاهملل نلكو لمالل وللال للبويلمملل لي علهلل لملل لاتالل لأقللواعلال لليالالمال مللرلللزياعللر
                                                           

اىر للاُٗ عيللٜ عثللك اىيطٞلل  ٍؽَللكه االٌللرغاه اىىناعللٜ االٍصللو ىيَٞللآه ٗوانج اىىناعللحه اىٖٞلللح اى اٍللح ىانِللاق ٗ (1)

 .6ه 1994ْاىىناعٜ ه

 . 2022( ٍكٝهٝح وناعح تاتوه ِ ثح وناعح االٌنْكنٝحه  ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات حه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجه 1)

ّعٞة ـهٗفٔه ٍٖكٛ اىٕؽا ه ٗفٞق اىفّابهاىهٛ ٗاىثىه فلٜ اى لها  ٗاىلِ٘ٚ اى هتلٜه ٍطلاتع اىَّْلاج اى اٍلح  (3)

 .353ه 1984ْىيٍَاؼحه تغكاقه 
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يظهللليلمللل لولل.ق تيلللرلا اللل قكييرو   لللو ل لللع رلالعلللزال لللملل، يهللل لزياعلللرلمت صللليالالفوا لللملوالزرلللي
(ل لللع،لوعم ملللوعل55.5(لمللل ل لللالثلمعللل زاليهيالللرليعللللغلم ملللوعلاطوالهللل ل 32 (لوال لللكوال6الزييطللرل 
(ل يعل نل27أمل لعلككل يوعهل لاليهيالرل هلمل ل،2( لع45000و زلكعلمال ترل ل،(ل ي/  قير6208 صييف 

و صللال للمل للع رلالعللزالاليهياللرلل،(ل ي/  قيللر91وعمعللكال صللييف ل،(ل للع94.3يعلللغلم مللوعلاطوالهلل ل 
(ل لللللع،لوعمعلللللكال3.4وم ملللللوعلأطوالهللللل ل ل،(3لم معلللللرليعللللللغلعلللللككه ل والفيعيلللللرلعلللللككلمللللل لالمعللللل زالا

يعللغل  صلال لملالمعل زالالم معلرل لع رل عيلي لمل لالمعل زالالت ليلرلالميطل  لول،(ل ي/  قيلر84 صلييف 
ملل لاق  للل يل  يللفل لللكانللق تيللرلا اللل قكييرو علل قمل لللع رلالمعلل زال لللملل،(ل لللع2822م مللوعلأطوالهلل ل 

كملإلللىلاقاللكاكلم  ييهلل لواي فلل علمق الليالالميلل فل يهلل ل يقلل  لعلل لبلللدللقع  لل  لال صللالوالعلليكملمملل ليللؤل
 لملا  لزا لال قوعيلرلالييعيلرللو،لق تيلرلا ال قكييرتلكوثلمل ليالمىلعل لعزالالع المل لملععلضلأ لزا ل

يلؤكملاي فل علالميل فل لملالمعل زالاليهيالرلوالفيعيلرلوالم معلرلإللىلاي فل عللاب(لال ي يلرل12 لم لم  طعلر
ع زالالت لير،لوع ل  لملاي ف علما وللالمي فلال و يرلوظهويه لعلىلالاطاللمم ليؤكملإللىلالمي فل ملالم

ل اليم لق تيلرلا ال قكييرا لاغللالم  طعل  للو،ل(1  ملاللال يعرلو عله لغييلص لترللإلق  اللالزياعلم
لل،ا اللللل قكييرل8،ال يا لللليرل7ل،اللللع علأعللللو واللللرلولل6ل،التوي للللرلوالط لعلللللرل5الييلللليلما صلللللترلمقهلللل  

لو للر(ل علل قململل لقلللرلو للوكلمعلل زالل صللييفللأعللول19ل،ال يالويللرل17ل،عوالل أعولل15ل،تلل  علوقللزا 13
لالمي فلمم ليؤ يلالع علىلا ق  اللالزياعملابل عكلم لاق   لمع زالازيللرم لهبفلالم  طع  ل.

 ( ِثنح اىثىه فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح32) ظكٗه

 اٌٌ اىَثىه

 اىهئٍٜٞ
 اىط٘ه/مٌ

 اىرٕهٝ 

 ىره/شا

 عكق

اىفهٗع 

 اىهئٍٞح

ٍعَ٘ع 

 اٚ٘اىٖا/

 مٌ

 ٍ كه

ا

 ىرٕهٝ 

 ىره/شا

 عكق

 اىَثاوه

 اىَعَ ح

 اىط٘ه

 مٌ

 اىرٕهٝ 

 ىره/شا

ٍعَ٘ع اٚ٘اه 

اىَثاوه اىؽقيٞح 

 اىَغطآ/مٌ

DM-00 4.05 858 8 36.5 100 3 3.4 84 532 

DR-00 8.5 1250 8 21.8 52 - - - 879 

MN-00 43 4098 11 36 121 - - - 1411 

 2822 84 3.4 3 91 94.3 27 6208 55.5 عَ٘عاىَ

 .2022تاتو  هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح نٛ االٌنْكنٝح (اىَ٘انق اىَائٞح )ٍاتِٞ اىْٖهِٝ ٍكٝهٝح اىَٕكن:

 النقل والتسويل -ثالثا
ا لللطللي لووالل هاللابل،:لاتللكلالعوامللالالع للييرلالمهمللرل للملاالل عم   لا يضلالزياعيللرالنقععل

ل، لللملقيللل علا ق للل اللالزياعلللملابل اللل عكل لللملااللل يالالا يارلللملالزياعيلللرلوااللل  م يه لالق لللالا للليل  علللا
 ل لطي ل لليعطلمقل ط لا ق لل اللعمقلل ط لا ال هالدلو لملل ل  قل لطللي لالق للالووال هالالمواصللال ل يللك ل

يعكلالق الالوايلرلال مللو.ل(2 واييعرلوم و ي ل لم ل   لاق   الواق   يلالالعل ملا اوا لااهالواايع
ي علعوااط ه ل و ييلالزكم  لالريوييرل ق  اللالمت صيالالت ليرلوايص ال لدلالمق    لالىلا اوا ل

                                                           

 .2022ٌح ٍٞكاّٞحه الانه قنا (1)

 .117ه 2000ْهميٞح االقاب ه ظاٍ ح قٍّق ه 1ٔاىػ ٍؽَ٘ق ٕٗثٜ ه أ٘ه اىعغهافٞح اىىناعٞح هٚ(2) 
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ويؤ يلالق ال ملا ق  اللوال وزيعلوا ا هالدلو ملا ا علا يارملالزياعيرلو وزيعلالا   لل،والما هلد
ل.(1 و و ييلالعما

كييرلو للكلا لطييلل لالملليويلالاللييعلمل لزللالالالكيااللرلالميكاقيللرللطللي لالق للال للملق تيللرلا الل ق
ق تيلللرلاللللبمليللليعطلعيلللكاكلومت  ظللل  ل لللم الوغيعلللملالعللليا لع لمت  ظللل  لالوالللطىلوال قوعيلللرليز لللي ل

ع علللالل– طييللل لعيلللكاكللاليهيالللرالمللل لالطلللي لل،( لللع5/مويلتلللرلعطلللوال 10رلللم لم  طعلللرللا اللل قكيير
الطلي للوعللغلم ملوعل،قكييرق تيلرلا ال ( علرم ل15 يعال لعطوال ل–وطيي لعيكاكلل،( ع18عطوا 

الطي لال ياعيرلل.لام (8 لوالزييطر(ل33معي ل ملال كوال لول،(2 ( ع85.65ال  قويرلوالييفيرلالمعلطرل 
الطللي لال ياعيللرلل اللهيالل للع رلم   ملللرلملل ل  للكلأق لله ترل للملالم  طعلل  لالما صلللل الليم  هللمل  يللي ل

عيلكاكل.لامل لع لقالعرللزلطلال رلالتكيلكل (3 لزياعيرعمليرلا ق  اللالزياعملوا ا يالالا م اللاليارملا
 ملق الالما  يي ل  طلوليسللمل ل  ييلل عليا زكعل(14عصي (لالبمليميل ملالق تيرلوالع لغلطولمل ل–

  م لعلعميوقلرل عيلي ل لمللق تيرلا ا قكييرل إ  ل ملاا عم   لا يضلالزياعير.ل ملرو لم   كعلب يفل
يللك لمععللك ل معلطللر(لعمي للزلالمت  ظللرلوع لع صللمرلعيللكاكلوالمت  ظلل  لالق للالعاللعالاي ع طهلل لعطللي لعك

لالم  وي لاكللالىل طويلاا عم   لا يضلالزياعيرل ملق تيرلا ا قكيير.
 ٗاىصاّ٘ٝح ٗاىهٝفٞح ىْاؼٞح االٌنْكنٝح اىهئٍٞح( اٌَاج ٗاٚ٘اه ٗعكق ٍَهاخ اىطه  33ظكٗه )

 سبراثعذد انً طىل انطرٌك/كى اسى انطرٌك َىع انطرٌك

 ٍَهِٝ 5 ٚهٝق اىَهٗن اىٍهٝع نئٍٜٞ

 ٍَهِٝ 18 تاتو –تغكاق  نئٍٜٞ

 ٍَهِٝ 15 مهتاج – تغكاق نئٍٜٞ

 ٍَه ٗاؼك 14 ٚهٝق اىىائهِٝ ٍقطع االٌنْكنٝح شاّ٘ٛ

 ٍَه ٗاؼك 1.800 اىعٞاٗٝح شاّ٘ٛ

 ٍَه ٗاؼك 18 ٍقاً اىفٙه –االٌنْكنٝح  نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 17 ٍقاً اىفٙه –اىطا ح اىؽهانٝح نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 2.800 اىثٞعاٗٛ -اىعاٌٌ أت٘ نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 3.900 ٍكنٌح اىْأهج –اىعفعافح  نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 4.200 ٚٔ ٍكب -ٍ٘ٝيؽح نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 2.500 ٍ٘ٝيؽح تْٜ ٌ ك نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 3.450 اىّانع اى اً –ٍؽهً ٗٚهٝق ٍؽهً  -اىعاٌٌ أت٘ نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 15 اىّ ثٜ اى َو -اىؽٕ٘ج نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 2 اىغْٕح نٝفٜ

 ٍَه ٗاؼك 1 ـٙٞه ظاٌٌ ٍؽَك نٝفٜ

  123.65 انًجًىع

تٞاّلاخ  ٞله  هٌلعو تٞاّلاخ اىَكٝهٝلح هِل ثح اىرفطلٞٛ ٗاىَرات لح هٍكٝهٝح اىطه  ٗاىعٍل٘ن فلٜ ٍؽافجلح تاتلو اىَٕكن:

 .2022 هٍّْ٘نج 

 

للللللللل
                                                           

 .67ٍفي  ِاه ٍهعٜ ه اتهإٌٞ ٍؽَ٘ق ؼٍُ٘ ه ٍٕكن ٌاتق هْ(1) 

 .2022ٍكٝهٝح ٚه  ٗظٍ٘ن تاتوه  ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات حهتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نجه  (2)

 .2022ٞكاّٞحه ٍقاتيح ِفٕٞح ٍع اىَْٖكي ٍؽَك فٞهٗو ٍ اُٗ ٍكٝه ٚه  ٗظٍ٘ن تاتوه الان هقناٌح ٍ (3)
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 اىهٝفٞح فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝحٗاىصاّ٘ٝح ٗ اىهئٍٞحاىطه   (8) ـهٝطحل

ل
 .2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج هِ ثح اىَرات ح ٗاىرفطٞٛ هاىَٕكن: ٍكٝهٝح ٚه  ٗظٍ٘ن ٍؽافجح تاتو

 التسويل: 
إ لال اوي لهولالتل رلال مل   مالعه لعمليرلاإلق  اللالزياعم،لوبلدلعإق  زلاضق طرلال   ييرل

ويلالمت صللليالوالمق  للل  للي يلللرلوصلللوله لإللللىلال لللمل  رلللم ل لللك  لالاللللعلوالزلللكم  لمللل لق طلللرلظهللل
إبلاقملق ل طلإقال قمليهلكفلإللىلإ لع علالت  ل  لواليغعل  لاإلقال قيرلمل لزلالالالعمليل  ل(ل1 الما هلد
ويؤكملال اوي لكويال عييال ملال واعل ملاا عم   لاضيضلالزياعير،لوض الال ت ل ل لملل.(2 ال ع كلير
علللكلمللل لورلللعلالزطلللرلال الللوي يرلالمق الللعرلال لللمل اللل وعالرل  لللملااللل عم   لاضيضلالزياعيللللال والللع

وقكلاصعاللال اوي لالزياعمل ز المل لالعقيل  لا ق صل كمل هلولل،ال كيا لاإلق   يرلللمت صيالالزياعير
 اوي ملوايصل لملإللىللم لغييزياعمللم مالوم معللعمليرلا ق  اللالزياعملإبل ليم  لاق  اللمتصوا

م لعيقرلالعتثلي ومو لع اوي لمق    هعلالزياعيرلوز صرلل%(65 لقاعرل ابل عي لال.(3 الما هل ي 

                                                           

 .12ه 2001ْاتٜ ٌ ٞك اىكٝ٘ظٜه ٍثاقئ اىرٍ٘ٝق اىىناعٜ ه قان اىؽاٍك ىيّْه ه عَاُه االنقُه  (1)

 .16ه 2001ْقُه وٝاق ٍؽَك اىّهٍاُ ه عثك اىغف٘ن عثك اىٍاً ه ٍثاقئ اىرٍ٘ٝقه قان اىٕفاه عَاُه االن (2)

ه 1990ناعح ٗاالٔاغ اىىناعٜه ٍْٞة اىٍنّ٘ةه اىرٍ٘ٝق اىىناعٜ تِٞ اى٘ا ع ٗاىطَ٘غه ٍّْ٘ناخ ٗوانج اىى (3)

ْ3. 
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(لوهلملال يلول34معلي ل لملال لكوال لومت صيالالتعلوالاليهيالرلإللىلالال يلوا لوالعل لغلعلككه ل ال لرل
مل لعيقلرلالعتلثلي وملو لع الوي لل(%35وا لقالعرل لم ليوعلالماليا.التلرلوا يلولالتيكيملوال يلول

 الم   لالال   ييلر(ل لملكازلالوزل ياللتلكوكلالق تيلرلوال لمللاضاوا لالمتليلرلإلىلمق    هعلم لالتعوا
يصعالتصيه ل قه لالم   ال ق  يل ملاوق  لالتص كل  ط،لوبلدللايعرلاا تص الالمع لغلم  يقلرل

ام لال ملويلومت صليالالزرليوا لوالفوا لمل الو لاللىلالم   لالل.عطوالالمك لال مل ل زعلعه لالا يلوا 
 للملكازللالتللكوكلق تيللرلل(%62 لمت صلليالاللييعرلال لللف،لعقاللعرلضقهلل ل،يللرلالمتليللرل العللالوم(ال   يل

 عللو (لزل يالللاالوا ل الو لاللىل(%38 لا ا قكييرللوهملعلو لمويلترلوعلو لوعلو لالتصلو .لعقالعر
ل.الىلالمت  ظ  لالم  وي لتكوكلق تيرلا ا قكيير

 2022ىٍْح  ّاؼٞح االٌنْكنٝحض اىىناعٜ فٜ اىٍْة اىَوٝح الذعإاخ ذٍ٘ٝق اإلّرا (34) ظكٗه

  انُسبت انًئىٌت يىلعّ   اسى انًركز انتسىٌمً َىع انًحصىل

 اىؽث٘ب

 40 ٍهمى ٍؽافجح تاتو ٌاٝي٘ اىؽيح

 12  ٙاج اىَؽاٗٝو ٌاٝي٘ اىؽٞكنٛ

 13 اى٘ٚٞفٞح 14ّاؼٞح االٌنْكنٝح ٍقاٚ ح  ٌاٝي٘ ٍّهٗع اىٍَٞة

 35 ٝحّاؼٞح االٌنْكن ٍناذة ٍؽيٞح

 اىف٘امٔ ٗاىفٙهٗاخ

 نٗاىرَ٘

 32 ٍ٘ٝيؽح 10ٍقاٚ ح  عي٘ج ٍ٘ٝيؽح

 30 ٕ٘ن اىفاُ 9ٍقاٚ ح  عي٘ج اىؽٕ٘ج

اٌ٘ا  )عي٘ج( ـانض ؼكٗق 

 ّاؼٞح االٌنْكنٝح
 38 مهتاج –اىؽيح  –ٍؽافجح تغكاق 

 .(8) ٍيؽق ه11ي هاىَٕكن: اٌرَانج اٌرثٞاُ

 ب الفنية الحديثة السياسة الزراعية لمدولة واالسالي -رابعا
 عيفلالاي ارلالزياعيرلعللىلاقهل ل ميلعلا  ليا ا لالعلميلرلوا ق صل كيرلوالزلكم  لال لمل  لكمه ل

وهلمل لز لمل لل(1 الكولرلللمزايعي لم لا ال   عهعلوتم يرلمق    هعلو تاي لقوعي ملورم  لاا ميايف
لق تيلرلا ال قكييرامل ل لملل،الزياعيلرلالاي ارلالع مرلللكولرلوال ملله ل   ييل عييل لملاال عم   لا يض

  هالالعلميرلال ملق م لعه لمقه :اي ارلالكولرلعيز لا  يه ل ملالعكيكلم لا  يا ا لوالوال إ  ل
ورعلاليلكلعليهل لومم يالرلاللطرل عليلرللبحيازة االرض الزراعيةي صكل الحيازة والممكية الزراعية: -1

وعللىلهلبالا ال سلل،اولص تالت لعيقلملعليهل ل،وع مرلعليه لم لقعالالت هزلعوصفملم ل  لله 
 زهي ل غياضلا ق  اللالزياعملو لكايللأول،  لتي ز لالزياعيرلهملما ترلم لا يضل ا عمال لي 

 للللزصلواتللللكلعمفلللليكفلاولمللللعللعوالللل طر للللؤوقه لالفقيللللرلوا كاييللللرلعوصللللفه لوتللللك لزياعيللللرلمالللل  لرل
ل،ملماللؤليرلاالل  م يلالتيلل ز لالزياعيللر هللولال للزصلالللبمل  للعلعليلللالحععائز الزراعععيملل لأل.(2 ازلليي 

و ز لفلالمل يرلع لالتي ز ل هملت لالم لدل لملا ق فل علعمل ليمل لملوال صليفل يلمل صلي  لمطل ل ل
املل لالمل يللرل هللملم موعللرلملل لالت للو ل  يهلل لو صللوقه لالكولللرلو  لل مالهللبفلل، للملتللكوكلال لل قو 

                                                           

(1) Rainer, Sehickele, Agricultural, NewYOK, 1954, P.58. 

ه 1977ىهِلاقه تغلكاقه ه ٍطث لح ا1ٕاقٛ اؼَك ٍفي ه ؼٞاوج االنٖ اىىناعٞح ٗاٌرصَانٕا فٜ ٍؽافجلح تغلكاقه ٚ(2) 

ْ14-15. 
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وت لاا ياللملوال صيفلعلملع لطيي لرلالت و لعلىلت لالعيعلواليه لوت لالوص يرلعملالىلالوي رل
وهلللملعلللبلدل لللقظعلت لللو لالملللزايعي لوالمللل ل ي ل لللملل،ال لللملييغلللالعهللل لالم للللدلعمللل ليوا للل لمصللللت م
المل يلللرلالزياعيلللرلم ع يقلللرل لللملمز للللفلا لللزا ل،لولل(1 مم ياللل  هعلعللللىلا يضلوالمت صللليالالزياعيلللر

لع هكيللرل  للكل  للو لملللدلللكولللرلاولالابملل للاالول:لزللبل لل قعي لهملل و ل أويم لل لل،ق تيللرلا الل قكيير
و القوعلم لهبفلالمل ي  للملق قوقملالز صلالبمليقظعل يفيلرلال صليفلل،ملدلصيفللال ز ص

 لملمقل ط لل اليم الما ترل هملا زيللم ع يقرل  كل  لو لصلييي للابم للالجانب الثانيام للعه .
ل نل(لي عي لا لهق لدل ع يق35كوال العا  ي لورف فلا قه يلموزعرلو   للل واقي .لوم لمالتظرلال 

 ع هكي ه لللكولرلاوللتيث ملما ت  لا يارملالزياعيرلم ل
 2022 هفٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح أتٍٍ٘اؼح االناٜ٘ اىَوظهج ٗفق  ٘اِّٞ االٔاغ اىىناعٜ ٗاىط (35) ظكٗه

ن ٌ 

 ٍيل ـاْ 1983ىٍْح  35 اُّ٘  1970ىٍْح 117 اُّ٘  (قَّٗااىٍَاؼح ) اٌٌ اىَقاٚ ح اىَقاٚ ح

 اىٍَاؼح اى كق اىٍَاؼح اى كق اىٍَاؼح اى كق   

 1415 6 - - - - 1415 اً ؼٞاٝا  1

 - - - - - - 25803 اىَعٕح  2

 3671 - - - - - 3671 اى ٘ظح  3

 3158 26 - - 74 5 3232 اىّٞؽح  4

 4438 30 202 15 296 20 4936 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح  5

 6507 17 165 2 680 3 7352 ٌثاع أت٘اىنٌ٘ح ٗ  6

 3750 6 - - - - 3750 اىعهاِٞح  7

 4218 12 300 7 600 10 5118 االٌنْكنٝح  8

 3230 - - - - - 3230 ٕ٘ن اىفاُ  9

 8187 88 9396 142 9190 310 26773 ٍ٘ٝيؽح  10

 3572 59 200 31 566 16 4338 اىعفعافح  11

 4775 62 372 10 1102 30 6249 اىنهظٞح  12

 7833 51 3109 78 5910 170 16852 ؼاذٌ ٗ ىا   13

 3555 72 255 27 630 8 4440 اى٘ٚٞفٞح  14

 1728 35 2236 27 468 23 4432 عٌ٘ط أت٘  15

 4635 21 237 26 1160 42 6032 ٍؽهً  16

 5823 93 800 12 211 23 6834 اىعٞاٗٝح  17

 4535 50 30 2 256 16 4821 ّاوٗو  18

 4172 36 1457 67 579 37 6208 ى٘مح أت٘  19

 477 26 - - - - 477 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   20

 437 15 - - - - 437 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   21

 206 13 - - - - 206 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   22

 343 20 - - - - 343 اٗ ا  قاٗق تاِا  23

 381 50 - - - - 381 اىثٞهاٗٛ  24

 281 90 - - - - 281 اٗالق ٍٍيٌ  25

 643 - - - - - 643 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ  26

 296 14 - - - - 296 ى٘مح أت٘ظىنج   27

 1875 50 2100 56 3642 79 7617 ظىٝهج االٌنْكنٝح  28

 84141 942 20859 502 25364 792 156167 انًجًىع

 . 2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج  ه ٌٍ االناٜ٘  هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح  هٍكٝهٝح وناعح تاتو  اىَٕكن:

                                                           

 .326ه1980ْه قان اىَ هفح ه تغكاق ه 1عثك اىٕ٘اب ٍطه اىكإهٛ ه اال رٕاق اىىناعٜ هٚ (1)
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(لع لكلموزعلرلعللىل792 ل1970لالقرلل117و ل لقل قو للعللىلعلغلعككلالع وكلالملؤ ي وي ا  ز ص،
(ل9190مويلتللر(ل 10،لابل  قلل لا علليلمالل ترلرللم لم  طعللرل كوقملل (ل25364الم  طعلل  لعمالل ترل 

و ل لقل قو للعللىل،لامل لالع لوكلالملؤ ي كوقمل (ل74ال ليتر(ل ل4،لواصييلما ترلرم لم  طعرل كوقم 
،لوات لل لوقمل ك(ل20859 ل(لع كلاير لموزعرلعلىلالم  طع  لعما تر502 علغل ل1983لاقرلل35

(لع لك،لواصلييلالمال ت  ل142وعككلالع وكل لكوقم (ل9396 عيلالما ت  ل أمويلتر(لل10م  طعرل 
 وزعلللرلعللللىلع لللكي ،لامللل لالمل يللل  لالز صلللرل  لللكلعللللغلعلللككللكوقمللل (ل30قللل زوزل ل18ات ل هللل لم  طعلللرل

ل10رل،لو  قلللل لا علللليلالمالللل ت  لرللللم لم  طعللللكوقملللل نل(ل84141 لعمالللل ترل نل(لمزايعلللل942الملللل ل ي ل 
 .لكوقم نل(ل206لو رل لأعوعا  ي لل22،لواصييه ل ملم  طعرلكوقم نل(ل8187مويلترل 

 الجمعيات الفالحية التعاونية  -2
ا عملل الا ق صلل كيرلالزياعيللر،لهللملوالليلرلمقظمللرلملل لوالل هالال قظلليعلا   ملل عمل  للوعلعلل كاي ل

،لو  لللوعل(1  هعلع لزياعلللرهعل يهللل لويمل هللل لويلللكييه لععللضلا عرللل  لاللللزياعيي لأولاللللبي ل  صللالمهقللليالل
عرلل هه لوي رللم لبلللدل اللزييلمز لللفلال هللوكل للملاللعيالاالل يالالاضيضلالزياعيللرلأع لعمللاللمقفعللرل

ومللل ليلللي عطلعهللل لااللل يال نليعلللوكلعللللىلالملللزايعي لعوقصلللىلمللل ليم للل لمللل ليعلللالل  للليا لا الللمك لوالعلللبويل
عللللغلعلللككلل.(2 عللكاكه للألالللوا واآل  لالزياعيللرلو  لللكيعلالاللللفلالزياعيللرلوعيلللعلالمت صللليالالزياعيلللرلوا

لمقهلل ل معيلرلمويلتللرل،2020(ل معيل  ل للملق تيلرلا الل قكييرللالقرل4 لال معيل  لالفالتيلرلال ع وقيللر
و معيلرل زيلي لا ال قكييرلعلككللكوقمل نل(ل25493ومال ت ه ل ل،انل(عرلول502وال ملعلغلعلككلاعرل هه ل 

(ل540صللللللعلعللللللككلاعرلللللل هه  و معيللللللرلالمع ل،كوقملللللل نل(ل7617ومالللللل ت ه  ل(لعرللللللوانل185اعرلللللل هه ل 
لأعلللول15ل،الوطيفيلللرل14ل،ال ي يلللرل12ل،ال ف   لللرل11 و ظلللعلالم  طعللل  لكوقمللل نل(ل26293وماللل ت ه  
ل(3 (41844(لومالل ت ه ل 942وازيلليال معيللرلالم للكلالعيعللملعللككلاعرلل هه  لال يالويللر(لل17عوالل ل
ل7ل،اللللع علأعللللوولل واللللرل6ل،التوي للللرلوالط لعللللرل5ل،ال لللليترل4ل،اعلتي يلللل ل1 و ظللللعلالم  طعلللل  لكوقملللل نل

لأعللوعالل  ي لل20ل،لو للرلأعللول19ل،قلل زوزل18ل،متلليعل16ل،تلل  علوقللزا ل13ل،ا الل قكييرل8ل،ال يا للير
او كلل25ل،العيللياومل24ل،اوقلل فلكاوكلع  لل ل23ل،لو للرلأعللوعالل  ي لل22ل،لو للرلأعللوعالل  ي لل21ل،لو للر
 ع وقيلرلا ليل عيليل للملو لل  للل معيل  لالفالتيلرلالل،لو لر(لأعلو لزي لل28ل،ال وعلرلوالصليعالل26ل،ماللع

وع الع يللاليهيالرابلمل لزاللهل ليل عل وزيلعلمال لزم  لا ق ل اللالزياعلملل،  كعلال طل علالزياعلملو قمي لم
وقلكلا رلاللمل لل،مكعومرلوال مل  م الع  امك لال يمي ويرلوالعبويلالمتاقرلوالمعيكا لالزياعيرلوغييه 

ال معيلللل  لالفالتيللللرلال ع وقيللللرلقعللللالعلللل عللزللللالالالكيااللللرلالميكاقيللللرلا لهللللبفلالزللللكم  ل  قلللل ل  للللكمه 
للعل  فعالهبفلال معي  ل كا لمه مه .للابمقه لا لا اعلليع 4ل(للعل2020ام لاقرلالكياارل ل،(2003 

                                                           

 .326ه 1975ْعثك اىٕ٘اٝة ٍطه اىكإهٛه اًٌ ٍٗثاقئ اال رٕاق اىىناعٜ ه تغكاقه (1) 

ّٜٗ اىىناعللٜ اى لللاىَٜه رٕلللاقٛ اىر للاٍؽَللك ومللٜ ِللثاّح ه اال رٕلللاق اىىناعللٜ هٍ للاىٌ نئٍٞلللح فللٜ اىثْٞللاُ اال  (2)

 .119ه 1962ْهاالٌنْكنٝح

 .2022ٍكٝهٝح وناعح تاتوه ِ ثح وناعح االٌنْكنٝح ه  ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح ه تٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه  (3)



 تأثير العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( عمى استعماالت األرض الزراعية في ناحية اإلسكندريةالفصل الثاني:  

 
57 

 :التسميف الزراعي -3
ي م للالال اللليفلالزياعللملع لمالل عكا لالم ليللرلال للمل  للكمه لالكولللرلع لل القلليوضلالليع  لملل ي عل

وعك علمتكك لا  اللمال عك لالفلاللل لمل مويلالالق ل طلل،طويلرلا  الاطف  لععره لاولياككلع قا ط
الملل اليعللكلل للو ييليأسلض .ل(1 و لليا لم يت لل اللاليللمل،الزياعللملعصللوي لع مللرلع لل يرلالقعلل  ملوالتيللواقم

ليأسلبال  كلاصلعاللال الليفلالزياعلملاللبملي م لالع لو ييلل،الزطو لا ولىلعلىلطيي لال قميرلالزياعير
وي تللل علعللللىلالمؤااللل  لل، ملللرلا وللللىللالق للل اللالزياعلللملوا اللل سلل لللال طلللويلاق صللل كمالمللل الالكع

والهيه  لال مويليرل   رلال مل  يفلعليهل لالكوللرلا ل عملالم ع وقلرلعللىلورلعلزطلرل ل ملرللل الليفل
الزياعلللملواعللل ك لالعملللال لللملهللللبالالم للل العمللل ليقاللل علوم طلعلللل  لزطلللرلال قميلللرلا ق صللل كيرلال لللل ملرل

اق لل لصللقكو ل قللياضلل2003ععللكلعلل علل،واقللعلال طلل علالزياعللمل للملالعلليا لعصللوي لع مللروالقهللوضلع
المياليلعللىلو ل لرلم ق  ل(لمليل يلكيقل يلعياقلملليالهعل لمل لو ييلال مويلال25مل ال ليأسالمزايعي لع

 للل   لالمعللل كي لالزياعيلللرلمللل لالت وملللرلالعياقيلللرلو لللعلاق للل  لاللل رلصلللق كي لل2008و لللملعللل علل،مق اللعر
،لابلا ل(2 (لمليلو لكو يللهلبفلالصلق كي 240  واهلكلوقلكلزصلصلمعللغللعالوضلللمزايعي لل و ييلال يل

معللي ل للملال للكواللو للملق تيللرلا الل قكييرلي رللم لعللك لم لل   لل2010ال اللليفل للملاللقرلا الل سل
لل.(36 

 ىْاؼٞح االٌنْكنٝح 2010( اىقهٖٗ اىىناعٞح ىٍْح 36ظكٗه )

 َىع انمرض
عذد انًزارعٍٍ 

 انًستفبدٌٍ

 نًبهغ انكهًا

 دٌُبر/ عرالً

 انُسبت انًئىٌت

% 

 37.6 1,030,000,000 27 ِهاج ٌاؼثاخ

 7 193,000,000 5 ذّغٞو تؽٞهاخ اٌَاك

 4.8 130,400,000 5 ذّغٞو ؼق٘ه قٗاظِ

 4.9 133,950,000 19 ذط٘ٝه تٍاذِٞ

 13.3 364,000,000 14 تٞ٘خ تاٌرٞنٞح

 1.1 31,480,000 3 ٍْاؼو

 2.3 64,000,000 2 ٗعٞاقاخ تٞطهٝحٍناذة وناعٞح 

ٍّانٝع مثهٙ ٍصو تْاج ٍ اٍو ىاعا  ِٗهاج 

 اىؽأكاخ ٗ ٞهٕا.
2 791,000,000 28.9 

 100 2,736,000,000 77 اىَعَ٘ع

 .2022هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج  هٌ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح ٍ هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح هاىَٕكن: ٍكٝهٝح وناعح تاتو

 لمليو لكيقل يلعياقلمليواععم هرلوا رلو ال لملي يي ل2010الزياعيرللاقرل علغلقيمرلال يوضل
ع يمللرلل(%،37.6علللىلقاللعرلملل لهللبفلال لليوضلالزياعيللرلبهعلل لل لليا لالالل تع  لعقاللعر ألأ ا رللاللول
(لمليللو لكيقلل يلعياقللم،ل791ع يمللرل ل(%2859(مليلل يلكيقلل يلعياقللم،لوم لل ييعل علليللعقاللعرل 15030 

مل لاقلالأمليو لكيق يلعياقم،لل100ضلله لع لم  ييعلال مليفو لمعلغلا قياي صكلع لم  ييعلال عيللا
                                                           

 .12ـٙٞه عثاي اتهإٌٞه ٍٕكن ٌاتقه هْ (1)

(ه 2014-2010ح ذَْٞللح اىقطللاع اىىناعللٜ )ٗوانج اىرفطلٞٛ ٗاىر للاُٗ االَّللائٜ ه قائللهج اىرفطللٞٛ اىىناعلٜ ه ـطلل (2)

 .37ه 2009ْتغكاق ه 
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(لمليلو لكيقل يلعياقلم،ل64ع يملرل ل(%2.3قاعرل   ق للم ل ييعلعقل  لم   لالوعيل كا لعيطييلرلعقالعر 
مل ل لملالقرلالم  يقلرلأ(لمليو لكيق يلعياقلم.ل315480مرل ع يل(%1.1وم  ييعل ق   لمق تالعقاعرل 

 لعمليللل  لا قلللياضلع قواعهللل لعصلللوي ل  ملللرلممللل لا للليلاللللع ل لللملااللل عم   لا يضل  لللكل وقفلللل2020
ل.ق تيرلا ا قكييرالزياعيرلوالق  طلالزياعملعصوي لع مرل مل

 االسمدة:  -4
 علليفلزصللوعرلال يعللرلعلللىلاقهلل لقللكي لال يعللرلعلللىلامللكاكلالقعلل  لع لعق صلليلاليباهيللرلع ل ميلل  ل

 قلللملارللل  رلالعق صللليلاليباهيلللرلاللللىلال يعلللرلالللوا ل  قللل لهلللبفلالمالهملللرللقملللولالقعللل  ،لويعللليفلال الللميكلع
زيلللل ك لا ق لللل اللو تاللللي للوملللل ل للللعالعق صلللليلعرللللويرلاعل يمي ويللللرلوبلللللدلملللل لا للللالزيلللل ك لزصللللوع ه ل

يعللغلعللككلل،وا لقللرلمت للوللال يعلرلملل لالعق صليلاليباهيللرليلؤكملاللىلق للصلا ق ل اللو بعبعللمل،(1 القوعيلر
 ملللل اللعقصلللليلل،م للللكايلت  للللرلالقعلللل  لمقهلللل لليالللل لم الللل ويرلعقصلللليا(لول لللل 16العق صلللليلاليباهيللللرل ل

ال ميلرللاب(لاللبملمصلكيفلالمل  لهلولا  ليلالعق صليلاليباهيلرلال لمليت   هل لالقعل  لمل لHاله يكيو ي ل 
(لاللبملمصلكيفلالمل  لO(لالبملمصلكيفل ل قملاو اليكلال ل يعو ل لعلالو ال ي  Cيليملعقصيلال  يعو ل 

(لCa(لوال  لاليوع K(لوالعو  اليوعل P(لوالفالفويل N لالقل ي يو ي لويت  اللالقع  لاللىلعق صليل،اير 
املل لالعق صلليلل،(لع ميلل  ل عيللي للللبالاللمي لع لعق صلليلاليباهيللرلال علليلS لوال عييلل ل(Mgوالميقيالليوع 

(لZn(لوالزقللللللد Fe(لوالتكيللللللك Mhالصلللللييللوال للللللمليت   هلللللل لالقعلللللل  لع ميلللللل  لقليلللللللرلهللللللملالمقيقيللللللز 
وعللللىلالللليغعلمللل لاهميلللرلا الللمك ل،ل(Cl) 2(لوال لوييلللك Moلمولعيلللكقوع (لواB(لوالعلللويو  Cuوالقتللل س 

يعللل قو لمللل لق لللصللق تيلللرلا اللل قكييرعقوعيهللل لال يمي ويلللرلوالعرلللويرللالق للل اللالزياعلللملا لا لمزايعلللمل
الت صال مل ميلرلا المك لو اليم لال يمي ويلرلمقهل لابلا لم  وزعلملاللكواهيلالزياعيلرلمل لاالمك ل  الكل

( يلللعلوالللم كل35الللم كلاللللكاا ل2010تلللكك لال ميلللرلالموزعلللرل لللملالللقرلا اللل سلل  لللكل،ت  لللرلالملللزايع
(ل يعلوام كل20  ق ل ميرلام كلالكاال ل2020و ملاقرلالم  يقرلل،الواتكلكوقم (ل يعللل45اليويي ل 
كللاللللىلال للل  ييلأعيلللرلوا لقللللرل ميلللرلا الللمك لالم هلللز لمللل لاللللكواهيلالزيال،(3 كوقم ( يلللعلللللل30اليوييللل ل 

ارللطيلالمزايعلو لالللىل علويضلالللق صللابوعلللىلالمليكوكلا ق صلل كملللملزايعلل،عملعلللىلا ق   يلرالالل
رلل  رلا اللمك لمملل لي لللالملل ل ميللرلا ق   يللرلأولعللكعلأاللع يلمي فعللرلوال   ييللرلوعع للياهململل لالاللو ل

زفل ضلق ي رلالريطلال عييلعلىلال يعلرلوأقلق تيرلا ا قكيير ا عمالا امك لع  ي ل مللللمت صيا،ل
ق تيلرلاا زكاعللالكوي لالزياعيرلابل  ييلالكياارلالميكاقيرلا لقاعرلمل ليال زكمو لاللكوي لالزياعيلرل لمل

وقللكلأكللبلللدلإلللىلاالل قزافل عيلليلللعق صلليلاليباهيللرلمقهلل ،لوي للييل للكوال،ل(4 %(19علللغل لا الل قكيير
                                                           

 .105ـطاب ٔنان اى اّٜه ٍٕكن ٌاتقه ْ (1)

ه 2007ه 1اىٍللٞك اؼَللك اىفطٞللةه اٌاٌللٞاخ ـٕلل٘تح االنٖ ٗاىرٍللَٞكه ميٞللح اىىناعللحه ظاٍ للح االٌللنْكنٝحه ٚ(2) 

 ه131ْ

 .2020ىَرات حه اىفطح اىىناعٞح اىَْفمج ىٍْحٗوانج اىىناعح تاتوه ِ ثح وناعح االٌنْكنٝحه  ٌٍ اىرفطٞٛ ٗا(3) 

 .8يناٌح ٍٞكاّٞحه اٌرَانج اٌرثٞاُه ق(4) 
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يالل عملو لل(%31.84%(لملل لالفالتللي ليالل عملو لاضاللمك لال يمي ويللر،للول 68.16(لالللىلا ل 37 
م لالفالتي ليتصلو لعلىلل(%27.8القوعي لمع لا امك لال يمي ويرلوا امك لالعروير،لو عي لأ ل 

ل(%46.6يتصلو لعليه لمل لاضالوا لال   ييلرلوا ل ل(%25.6اضامك لم لال ه  لالت وميرلوا ل 
ل.مقهعليتصلو لعليه لم لال ه  لالت وميرلوا اوا لال   ييرلمع 

 اىٍْة اىَل٘ٝح ى كق اىَىانعِٞ اىٍَرفكٍِٞ األٌَكج اىنَٞاٗٝح ٗاألٌَكج اى ٙ٘ٝح (37ظكٗه )

 ٗاىٍْثح اىَل٘ٝح ىيعٖاخ اىرٜ ٝؽٕيُ٘ ٍْٖا عيٚ االٌَكج

رلى 

 اسى انًمبطعت انًمبطعت

انُسبت انًئىٌت 

نًستخذيً األسًذة 

 انكًٍبوٌت

انُسبت انًئىٌت نًستخذيً 

األسًذة انعضىٌت 

 وانكًٍبوٌت

انًئىٌت نهجهبث انتً انُسبت 

 ٌحصهىٌ يُهب عهى االسًذة

 حكىيٍت
اسىاق 

 يحهٍت

االثٍٍُ 

 يعب

 47 20 33 35 65 اً ؼٞاٝا  1

 - - - - - اىَعٕح  2

 - - - - - اى ٘ظح  3

 45 25 30 33 67 اىّٞؽح  4

 42 22 36 35 65 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح  5

 28 21 51 37 63 ٌثاع أت٘اىنٌ٘ح ٗ  6

 38 30 32 35 65 اىعهاِٞح  7

 49 25 26 30 70 االٌنْكنٝح  8

 - - - - - ٕ٘ن اىفاُ  9

 40 35 25 25 75 ٍ٘ٝيؽح  10

 42 31 27 20 80 اىعفعافح  11

 31 32 37 22 78 اىنهظٞح  12

 53 23 25 36 64 ؼاذٌ ٗ ىا   13

 55 23 22 30 70 اى٘ٚٞفٞح  14

 56 18 26 37 63 عٌ٘ط أت٘  15

 54 21 25 28 72 ٍؽهً  16

 59 22 19 33 67 اىعٞاٗٝح  17

 40 32 28 29 71 ّاوٗو  18

 57 20 23 32 68 ى٘مح أت٘  19

 50 25 25 35 65 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   20

 55 25 20 32 68 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   21

 45 32 23 32 68 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ   22

 50 25 25 41 59 اٗ ا  قاٗق تاِا  23

 29 34 37 36 64 اىثٞهاٗٛ  24

 53 23 24 30 70 اٗالق ٍٍيٌ  25

 55 19 26 33 67 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ  26

 50 25 25 36 64 ى٘مح أت٘ظىنج   27

 43 32 25 24 76 ظىٝهج االٌنْكنٝح  28

 46.6 25.6 27.8 31.84 68.16 يعذل %  29

 .9ي هاىَٕكن: اٌرَانج االٌرثٞاُ

(لا ل ميرلا المك لالم هلز لللفالتلي لمل لقعلالالكوللرللمتصلولملال ملالل38 لي عي لم لال كوا
وام كلل(%،37.2م امرلالىلام كلكاالعقاعر ل، نل(لطق990علي ل ل2010وال عييل ملاقرلا ا سل
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(ل640 عليلل  ل2020املل ل للملاللقرلالم  يقللرلل،كوقملل (ل31000ل زللكعلمالل ترل ل(%62.8يوييلل لعقاللعر 
ل،كوقمل (12836ل زلكعلمال ترل ل(%56.3وام كلاليوييل  ل(%،43.8  ق لقاعرلالام كلالكاال ل، نلطق

ويعللوكلالاللعالالللىلزيلل ك لالمالل ترلالمزيوعللرل الزطللرلالزياعيللر(لل(%،35.35-ابل  قلل لقاللعرلال ييلليل 
واير لالكععلالت ومملللمزايعي لم لزلالالل،2020م  يقرنلمعلاقرلالم  يقرلل2010 ملاقرلا ا سل
لالمع كي لالزياعير.ل

( اىٍَاؼاخ اىَىنٗعح ٗمَٞح اىٍَاق ٍّٗثح اىرغٞه ىَؽٕ٘ىٜ اىقَػ ٗاىّ ٞه فٜ ّاؼٞح 38ظكٗه )

 ٝحاالٌنْكن

 اىٍْح
اىٍَاؼح اىؽث٘ب 

 (قَّٗا) اىّر٘ٝح

 ٌَاق اىٞ٘نٝا

)ِٚ( 
% 

 ٌَاق اىكاب

)ِٚ( 
 اىرغٞه اىَعَ٘ع %

2010 31000 622 62.8 368 37.2 990 
-35.35 

2020 12836 360 56.3 280 43.8 640 

 .2022 هه ٍّْ٘نجتٞاّاخ  ٞ ه ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح هٍكٝهٝح وناعح تاتو اىَٕكن:    

 المبيدات الزراعية:  -5
وهللململل لاضالل ليالالعلميللرلالتكي للرلال للمللهلل لأهميللرل عيللي ل للملزيلل ك لاإلق لل اللالزياعللملو تاللي ل

وقلكلأ لك لالعكيلكلل،قوعي ملم لزالالال رل  لعللىلاآل ل  لال لمل ق  ليل لملت لوالالمت صليالالزياعيلر
الالزياعيللرلوعللكعلم   ت هلل ل للؤكملإلللىلتللكوثلملل لالكياالل  لالع لميللرلا لاق  لل يلاآل لل  ل للملالمت صللي

،لعيقم لياعالاق   يلاضكغ الو يليلهل لعلي ل(1 %(30زا ي ل ملاإلق  اللالزياعمل صالإلىلأ  يلم ل 
المت صلليالالزياعيللرلعقللكلعللكعلم   ت هلل لإلللىلتللكوثلإرلليايل للملهللبفلالمت صلليال ز لللفلقاللع ه لعللي ل

مل لالت صلا،لوأكغل الال للعييلل(%50-45 ل متصلوالوأزلي،ل  العالأكغل الال ملاللرللييالي لياوللعلي
.لوضهميللرلاالل عم الالمعيللكا ل للملم   تللرلاآل لل  لالزياعيللر،ل  للكل(2 (%20وأكغلل الالعط طلل ل ل(30% 

ق مللل لال لللععرلالزياعيلللرل لللملق تيلللرلا اللل قكييرلع لالللقوا لاضزيلللي لع  هيلللزلالملللزايعي لعمز للللفلأقلللواعل
ق تيلللرل(لي علللي لا لالماللل ترلالم   تلللرل لللمل39 ل مللل لزلللالالمالتظلللرلال لللكوا،ل(3 المعيلللكا لالزياعيلللر

،لات لل لم   تلرلأكغل الالتقطلرلوال لعييلمال ترلكوقمل (ل23038عليل ل ل2020 ملالقرللا ا قكيير
ق تيلرلم لم موعلالما ت  لالم   ترل لملعملوعلل(%36.7عقاعرل ل،كوقم (ل8450 عيي لمقه لعلي ل 

(ل3980صليالمت صليالالزرلياوا لعمال ترل ،ل ليه لم   تلرلالت ليا لواضملياضلال لمل ا ا قكيير
ل(%،0.7قالللعرل ل،كوقملل (ل170ات للل لم   تللرلال للوايضلاكقللىلمالل ترل ولل(%،17.3عقاللعرل ل،كوقملل 

واملللياضلالتمرلللي  لعماللل ترلل(%1عقالللعرل ل،كوقمللل (ل230 ليهللل لم   تلللرلاملللياضلالقزيلللالعماللل ترل 
ما ترلال مل م لم   ت ه لقليلرلالا لل نللل(لأير39 ليالتظلم لال كواولل(%،1 لعقاعرل،كوقم (ل230 

ق تيلللرلمللل لالماللل ترلالمزيوعلللرلعمز للللفلالمت صللليالالزياعيلللرل لللملل(%56.46 ل  لل الالللوللقالللعرل 

                                                           

 .127ه 1979ْعٕاً عثك اىهوا ه االٍّاُ ٗاىثٞلحه قان اىؽهٝح ىيطثاعحه تغكاقه  (1)

 .90-80ه 1980ْٗوانج اىىناعحه اىٖٞلح اى اٍح ى٘ اٝح اىَىنٗعاخه قىٞو االفاخ اىىناعٞحه تغكاقه  (2)

 .2022قناٌح ٍٞكاّٞحه ٍقاتيح ِفٕٞح ٍع اىَْٖكي ٌرانه  ٌٍ اى٘ اٝحه ِ ثح وناعح االٌنْكنٝحه الانه  (3)
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وهلباليعلوكلإللىلقللرلالمعيلكا لل،(1 انلللالقرلقفاله كوقمل (ل40802 عمل لي ليالمل وال ملعليل للا ا قكيير
 لإللىلاضالوا لال   ييلرلل لو ييلالمعيلكا لإلىلالل وللععرهعال مل  هزه لالكولرلللمزايعي ،لمم ليرطيل

 ملالاقوا لاضزيي لمم لأكللإلىلل ايم الزياعير،لعلم لا لأاع يلهبفلالمواكل ميز لع  ي ف علال عييل
بلللدلعلللىليكا  للوأ لليعللكعلقللكي لصللي يلالمللزايعي لعلللىلاالل عم الالمعيللكا للم   تللرلاآل لل  لالزياعيللرل

 لالبللدليتل علعللىلال هل  لالمالؤولرلا ه مل علعمالولرل لو ييل ميل  ل.ل(2  نلوقوعل م نلولاإلق  اللالزياعمل
   يرلم لالمعيكا لالزياعيرلوع اع يلمكعومر،ل راللع ل و ييل واكيلعلميرل ي ل كلالملزايعي لتلوال
ريوي لاا زكاعلالمعيكا ل ملالزياعرلوطيي رلاا عم له ،لاعي لل ت ي لاق  اللزياعملوا يلال ميرلو يكل

لالقوعير.
 2020 ( اٟفاخ اىىناعٞح ٗاىٍَاؼاخ اىَنافؽح ٍْٖا فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح ىٍْح39) ظكٗه

 % اسى انًبٍذ انًستخذو

انًسبحت 

 انًكبفحت

 دوًَب

 ث اسى االفبث

 1 ؼّهاخ ٗعْامة عيٚ اىفٙه 3980 17.3 ُ٘+مانتاناٝوذٞهُٗ+ٌٕ٘راذٞ

 2 اٍهاٖ اىفٙه 1050 4.6 تهاٌٞك+ ٍ٘مابٌ٘

 1610 7 هُٗتاٍنرِٞ + ّٞفٞهذَٞل+ فاتنٍ٘ٞل+ا
ؼّهاخ ٗعْامة عيٚ اىؽَٙٞاخ ٗاِعان 

 اىفامٖح
3 

 4 اٍهاٖ اىؽَٙٞاخ 230 1 ٌ٘ته اٌٞك+ َّٞامٞ٘ن

 5 ؼّهاخ ٗعْامة عيٚ اِعان اىْفٞو 3270 14.2 ٍرانذي

 6 اٍهاٖ اىْفٞو 230 1 تافاٌِ+مانتاناٝو

 7 ؼفان ٌا  اىمنج 1750 7.6 اتاٍنرِٞٞ

 8 اق اه اىقَػ ٗاىّ ٞه 8450 36.7 نٍّٗران+ ٌاٍٞصِٞ

 9 اٍهاٖ اىقَػ ٗاىّ ٞه 1690 7.3 ث٘شهٍِٞ+ ّافاىِٞاىفاٌٞ

 10 اىق٘انٖ 170 0.7 فٌ٘فٞك اىىّل

 11 اق اه عاٍح 608 2.6 ماٍنٍُ٘

 انًجًىع 23038 100% 

 .2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه ٌٍ اى٘ اٝح هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح هٍكٝهٝح وناعح تاتو اىَٕكن:

هلللملاتلللكللالماللل لزم  لالزياعيلللرلال لللمل زيلللكلمللل ل ف يلللرلااللل عم   لا يضل المكننعععة الزراعيعععة: -6
م ملل اللعالليعرلالتيا للرلاولالعللبيلل،زيآولعللأيمللرلالعمليللرلا ق   يللرلع لل الالزياعيللرلملل لزللالالي للعلق

 ت لل للوتفليلالالواقملوغييهلل لمل لاعمل الالزياعللرل  قل ل ق للزلع لعم للرلال  ليكيلرل  لم ققللرلالزياعيلر
 لأوملل لالمعلليوفل،ل(3 وع قللالال  لل ليفل، رللالو للملوع قللال هللكلع لليمأاغللياضلاق صلل كيرلعلللىل

ولعللكعلام  قيللرلأزلليلأالزياعيللرلملل لم لل  لالللىللرال تللكلملل لام  قيللرلاالل عم الالم ققللهق لللدلعواملل
وت للعلالتيلل زفلل،وزصلل هصلال يعللرل،االل عم له لوبلللدلعتاللالطعيعللرلاللطاللا يضلو للك لاقتللكايف

 .ل(4 والظيوفلالمق زيرل،قوعلالمتصواولل،الزياعير
                                                           

 .2020ٍكٝهٝح وناعح تاتوه ِ ثح وناعح االٌنْكنٝحه  ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات حه اىفطح اىىناعٞح اىَْفمج ىٍْح(1) 

 .2022٘ٝيؽحه ٍّٞاُه ٍ 10قناٌح ٍٞكاّٞحه ٍقاتيح ٍع عكق ٍِ اىَىانعِٞ فٜ ٍقاٚ ح (2) 

 .15ه 2000ْٗونانج اىىناعحه اىكٗنج اىركنٝثٞح اال يَٞٞح فٜ ٍعاه ٍنْْح اى َيٞاخ اىىناعٞح اىَرناٍيحه تغكاقه (3) 

 .17-11ْه 1961ه تٞهٗخه 1ٚ هذهظَح ىعْح ٍِ االـٕائِٞٞ هاالالخ اىىناعٞح اىؽكٝصح ذّٜ٘ تاى٘ه (4)
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ل،(لاللل تعرلزياعيلللر235 لق تيلللرلا الل قكيير(لاملل الدل9 ل(لوالزييطلللر40 لوي عللي لمللل لال للكوا
(ل80ل–ل70(لال تعرلم والطرلعت لعل 190و ل،(لتصل      يل110(لا تعرل عيي لعت عل 25مقه ل 

ق تيلللللرل ل(لتصللللل  لموزعلللللرلعللللللىلم  طعللللل 70قلللللالمللللل لأ ل(لاللللل تعرلصلللللييي لعت لللللع20و ل،تصللللل  
ل،لا ا قكيير

 2020اىر٘وٝع اىعغهافٜ ىيٍاؼثاخ ٗاىؽأكاخ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح ىٍْح  (40ظكٗه )

 رلى

 اسى انًمبطعت انًمبطعت
عذد 

 انسبحببث
% 

عذد 

 انحبصذاث
 انًجًىع %

 2 - - 0.9 2 اىّٞؽح 4

 3 - - 1.3 3 اىؽ٘ٝعح ٗاىطاى ح 5

 4 - - 1.7 4 اىعهاِٞح 7

 - - - 1.7 4 االٌنْكنٝح 8

 76 50 6 29.8 70 ٍ٘ٝيؽح 10

 22 16.7 2 8.5 20 اىعفعافح 11

 23 16.7 2 7.2 17 اىنهظٞح 12

 10 - - 4.3 10 ؼاذٌ ٗ ىا  13

 12 - - 5.1 12 اى٘ٚٞفٞح 14

 6 - - 2.6 6 عٌ٘ط أت٘ 15

 10 - - 4.3 10 ٍؽهً 16

 8 - - 3.4 8 اىعٞاٗٝح 17

 9 - - 3.8 9 ّاوٗو 18

 11 - - 4.7 11 ٘محى أت٘ 19

 4 - - 1.7 4 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  20

 4 - - 1.7 4 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  21

 2 - - 0.9 2 ى٘مح أت٘تٍاذِٞ  22

 2 - - 0.9 2 اىثٞهاٗٛ 24

 - - - 2.1 5 اىع٘تح ٗاالٔٞثػ 26

 39 16.7 2 12.8 30 ظىٝهج االٌنْكنٝح 28

 247 %100 12 %100 235 انًجًىع

 .2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح هوناعح تاتوٍكٝهٝح  اىَٕكن:

مويلتللر(،لعاللعال علليلل10رللم لم  طعللر ل(%29.8(لالل تعر،لقاللعرل 70ابلاعلللىلعللككلعلللغل 
،لواقللالعللككل(1 الت ليللرلايارللملزصللعرلوما صلللترلو قلل  لمز لللفلالمت صللياللو رللعمال ترلالمقط للرل

العيللياوم(ل24لو للرلولأعللوعالل  ي لل22ال لليترلول4رللم لم  طعلل  ل ل(%0.9عر (لالل تعر،لعقالل2علللغل 
 م للللدلق تيلللرللويارلللملغيللليلما صللللترلوماللل ت  ه لصلللييي ،لألأقهللل ل لللالمقهللل ،لويي لللعلالالللعالاللللىل

(لتصللل  ليقتصللليلو وكهللل ل لللملالم  طعللل  لالما صللللتر،لابل140(لت صلللك لعت لللعل 12ا الل قكييرل 
ال ي ير،لل12ال ف   ر،لول11(%،لوم  طع  ل و50عقاعرل (لت صك ،ل6مويلترل ل10 م لدلم  طعرل

(%لل للالمقهلل ،لوالاللعاليعللوكلل للو لهللبفل16.7(لت صللك ،لعقاللعرل 2 زيللي لا الل قكيير(ل م لللدل ل28و

                                                           

َْٖللكي اٌللاٍح اىؽعللاٍٜه ٍ للاُٗ ٍللكٝه ِلل ثح وناعللح االٌللنْكنٝحه ٍّٞللاُه قناٌللح ٍٞكاّٞللحه ٍقاتيللح ِفٕللٞح ٍللع اى (1)

2022. 
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الم  طعلل  ل للزيعلمت صلليالالتعللوالال مللاللوال للعييلعمالل ت  لوااللعر.للللبالي عللي لا لقلللرلعللككلالم لل ه ل
لال يييلالزياعمل ملق تيرلا ا قكيير.الزياعيرلوالت صكا ،ل  ق لاتكلااع ال

 2020اىر٘وٝع اىعغهافٜ ىيٍاؼثاخ ٗاىؽأكاخ فٜ ّاؼٞح االٌنْكنٝح ىٍْح  (9ـهٝطح )

ل
 .2022 هتٞاّاخ  ٞه ٍّْ٘نج ه ٌٍ اىرفطٞٛ ٗاىَرات ح هِ ثح وناعح االٌنْكنٝح هٍكٝهٝح وناعح تاتو اىَٕكن:     
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 الثالثالفصل 
المتساح  حيث تستمماال  ارأض  الرضايي  يي ناحي  اإلتسكندضي  من التباين المكاني ال

 ( 0202-0202واإلنتاج واإلنتاجي  للمدة )
 المبحث االول

 0202واقع اتستمماال  االض  الرضايي  لناحي  االتسكندضي  لتسن  

  تمهيد

ناحية االسكندرية مف حيث يتناوؿ ىذا الفصؿ واقع استعماالت األرض الزراعية في 
ألىـ المحاصيؿ السائدة ومحاولة الربط بيف ىذا التوزيع وبيف  التبايف المكانيخصائصيا العامة و 

ومف اجؿ التوصؿ إلى تحميؿ عممي صحيح الستعماالت ، ية والبشرية السابقة الذكرالعوامؿ الطبيع
وال يمكف التوصؿ إلى ىذه  ،األرض الزراعية وانتاجيتيا يكوف مف الضروري اعتماد الدقة في التحميؿ

لغرض بموغ اليدؼ الذي يسعى إليو كوحدة  ،الغاية اآل عف طريؽ وحدة قياس يعتمدىا الباحث
  .واالنتاجية وكمية اإلنتاج (الدونـمستثمرة )المساحة ال

ناحيػة عمى وحدة المساحة لدراسة اسػتعماالت األرض الزراعيػة فػي مقاطعػات  ُأعتمدوعميو فقد 
النسػػػبة المئويػػػة لممسػػػاحة واإلنتػػػاج التػػػي يشػػػغميا كػػػؿ  اؿواسػػػتعم، المقاطعػػػةعمػػػى مسػػػتو   االسػػػكندرية

بمبحثػػيف  ىػػذا الفصػػؿ وجػػا ، األىميػػة النسػػبيةفػػي تمثيػػؿ  المزروعػػةمحصػػوؿ مػػف مجمػػوع المسػػاحات 
. 2010لسػػنة االسػػاس ممسػػاحة واالنتػػاج واالنتاجيػػة ل سػػتعماالت االرض الزراعيػػةواقػػع االمبحػػث االوؿ 

 .2020اما المبحث الثاني فتناوؿ سنة المقارنة 
ىنػػاؾ تبػػايف فػػي مسػػاحات اسػػتعماالت االرض الزراعيػػة بسػػب  االثػػار  (9ويتضػػح مػػف الشػػكؿ )

اذ تبمػػا المسػػاحة الكميػػة لناحيػػة االسػػكندرية ، ناحيػػة االسػػكندريةبػػة لمعوامػػؿ الطبيعيػػة والبشػػرية فػػي المترت
مػػف  (%64.84اي بنسػػبة ) دونمػػا   (101265بمغػػت المسػػاحة الصػػالحة لمزراعػػة )، دونمػػا   (156167)

مػف  (%94.51اي بنسػبة )، دونما   (95702شكمت المساحة المزروعة فعال ) .مجموع مساحة الناحية
ناحيػػة مػػف مجمػػوع المسػػاحة الكميػػة ل (%61.28بنسػػبة )، ة لالنتػػاج الزراعػػيمجمػػوع المسػػاحة الصػػالح

مػػف مجمػػوع المسػػاحة  (%5.49بنسػػبة) دونمػػا   (5563مزروعػػة )الغيػػر وبمغػػت المسػػاحة ، االسػػكندرية
بة اي بنسػػ دونمػػا   (54902صػػالحة لمزراعػػة )الغيػػر بينمػػا بمغػػت المسػػاحة ، الصػػالحة لالنتػػاج الزراعػػي

صػالحة الغيػر  راض  . ويعود سب  تركػز األناحية االسكندريةمف مجموع المساحة الكمية ل (35.16%)
 2) فػػػػي مقاطعػػػػة ولمزراعػػػػة فػػػػي ناحيػػػػة االسػػػػكندرية الػػػػى وجػػػػود منػػػػاطؽ صػػػػحراوية ذات تربػػػػة جبسػػػػية 

فػػػي المقاطعػػػات  وووجػػػود منػػػاطؽ منخفضػػػة وغيػػػر مستصػػػمحة ذات تربػػػة رديئػػػة ومتغدقػػػة  (المجصػػػة
  .ة بيف جدوؿ االسكندرية وجدوؿ مشروع المسي  الكبيرالمحصور 

فضػػال عػػف وجػػود ، واسػػتغالليا لالنتػػاج الزراعػػي راض  وبصػػورة عامػػة يمكػػف استصػػالح ىػػذه األ
ىػػور الخػػاف واجػػزا  مػػػف  9و، العوجػػة 3)مثػػؿ مقاطعػػة  ()سػػكنية مقاطعػػات ذات اسػػتعماالت حضػػرية

وتوزعت المسػاحة المزروعػة  (المجصة 2و، ؽحاتـ وقزا 13و، مويمحة 10و، االسكندرية 8مقاطعات 
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مػف مجمػوع  (%44.6النتػاج الحبػو  لتشػكؿ نسػبة ) دونمػا  ( 42702فعال في ناحية االسكندرية الػى )
تمييػػػػا محاصػػػػػيؿ الخضػػػػػر بالمرتبػػػػة الثانيػػػػػة بنسػػػػػبة ، المسػػػػاحة المزروعػػػػػة فعػػػػػال فػػػػي االنتػػػػػاج الزراعػػػػػي

نسػبتو  تبػة الثالثػة المحاصػيؿ العمفيػة لتشػكؿ مػاوتاتي بالمر ، دونما   (27536او بما يعادؿ ) (28.8%)
ثػػػػـ محاصػػػػيؿ البسػػػػتنة فػػػػي المرتبػػػػة الرابعػػػػة حيػػػػث تشػػػػغؿ ، دونمػػػػا   (16650اي مايعػػػػادؿ ) (17.4%)
وفػػػػي المرتبػػػػة الخامسػػػػة ، مػػػػف مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة فعػػػػال (%8.3اي بنسػػػػبة ) دونمػػػػا   (7984)
كمػػػػا  (%،0.9اي بنسػػػػبة ) دونمػػػػا   (830التػػػػي تشػػػػغؿ مسػػػػاحة )االخيػػػػرة تػػػػاتي المحاصػػػػيؿ الصػػػػناعية و 

 . وقػػد اعتمػػػدت الدراسػػػة فػػػي توضػػيح اسػػػتعماالت االرض الزراعيػػػة لالنتػػػاج(41موضػػح فػػػي الجػػػدوؿ )
 النباتي عمى اىميتيا االقتصادية.

 2010في َاديح االعكُذسيح  (دَٔىم انضساعيح )ييغاداخ انًذاف (41جذٔل )

 % (دونما  ) انمساحت انمحصول اسم انمحصول نوع

 انحبوب محاصيم

 30.3 29000 انمًخ

 4.3 4125 انؾعيش

 9.6 9225 انقفشاء انزسج

 0.4 352 انًاػ

 44.6 42702 انمجموع

 انخضراواث محاصيم

 18.4 17641 انؾرٕيح انخنشٔاخ

 10.3 9895 انقيفيح انخنشٔاخ

 28.8 27536 انمجموع

 محاصيم انعهف

 7.8 7500 انجد

 6.5 6233 انثشعيى

 3.0 2917 يخانيو عهفيح

 17.4 16650 انمجموع

 انبستنت محاصيم

 7.6 7275 انُخيم تغاذيٍ

 0.7 709 انفاكّٓ تغاذيٍ

 8.3 7984 انمجموع

 صناعيت محاصيم

 

 0.4 396 انغًغى

 0.5 434 انؾًظ صْشج

 0.9 830 انمجموع

 100 95702 نهمحاصيم انكهي انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ح صساعح االعكُذسيحؽعث، تمانًقذس: يذيشيح صساعح تا
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 2010يخطو ذٕميذي العرعًاالخ االسك انضساعيح في َاديح االعكُذسيح نغُح  (9ؽكم )

 

لغددى انرخطدديو ، ؽددعثح صساعددح االعددكُذسيح، انًقددذس: يددٍ عًددم انثادددا تاالعرًددادعهد تياَدداخ يذيشيددح صساعددح تاتددم

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، انًراتعحٔ
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 استعماالت االرض الزراعية لمحاصيل الحبوب -اوال
ىػػـ محاصػػيؿ الحبػػو  فػػي ناحيػػة االسػػكندرية بػػالقمح والشػػعير والػػذرة الصػػفرا  والمػػاش تتمثػػؿ أ

اذ بمغػت المسػاحة ، المساحة واالنتػاج حيثمف  ناحية االسكندريةوىي مف اكثر المحاصيؿ زراعة في 
% مػػػف اجمػػػالي المسػػػاحة (44.6شػػػكمت نسػػػبة )، دونمػػػا   (42702روعػػػة فػػػي محاصػػػيؿ الحبػػػو  )المز 

 .(41جدوؿ )، 2010المزروعة في مختمؼ المحاصيؿ الزراعية لسنة 
  محصول القمح -0

اذ تػػػاتي اىميتػػػو مػػػف كونػػػو غػػػذا  ، يعػػػد محصػػػوؿ القمػػػح مػػػف المحاصػػػيؿ الشػػػتوية االسػػػتراتيجية
فضػال عػف ، وبػو عمػى البروتينػات والفيتامينػات والسػكريات والمعػادفرئيسي لالنسػاف نتيجػة الحتػوا  حب

 (تسػػػتغؿ مخمفاتػػػو مػػػف جػػػذور واوراؽ )التػػػبف و، دة اوليػػػة فػػػي الكثيػػػر مػػػف الصػػػناعات الغذائيػػػةو دخولػػػو 
، وغرينيػػ طينيػػة او وغرينيػػ جوذات نسػػ ةعميقػػ ةمحصػػوؿ الػػى تربػػال ةتتطمػػ  زراعػػ ،(1)كعمػػؼ لمحيػػواف

لػػذلؾ يسػػتعاف بالتسػػميد ، مجيػػد لمتربػػةالقمػػح مػػف االمػػالح الف محصػػوؿ  ةرؼ الجيػػد وخاليػػصػػتتميػػز بال
 ةدرجػػوتصػػؿ ـْ ( 25مثمػػى تقػػدر) ةحػرار  ةالػػى درجػػالقمػػح محصػوؿ  ةتتطمػػ  زراعػػو  ،(2)والػدورة الزراعيػػة

الحػرارة  ةقػد يػيدي االرتفػاع فػي درجػ (3)ـْ ( 32 - 30ـْ والعظمػى مػا بػيف )( 4)الػى الحد االدنػى  ةحرار 
 فػػيمحصػػوؿ القمػػح الحػػرارة يسػػاعد  ةدرجػػأف انخفػػاض ، او نقػػص فػػي عػػدد السػػنابؿالػػى ضػػعؼ نمػػو 

الػى سػطح مسػتو  قميػؿ االنحػدار كالسػيوؿ القمػح  ةتحتػاج زراعػ .(4)فاتباالالنمو وتقميؿ مف اإلصابة 
اسػػػتخداـ  ةتسػػػاعد االرض السػػػيمية عمػػػى سػػػيولو واالوديػػػة النيريػػػة حتػػػى يسػػػيؿ تصػػػريؼ الميػػػاه الزائػػػدة 

، محصوؿ في مناطؽ تمتاز بانخفاض الكثافػة السػكانيةال ةحيث تسود زراع، ت الزراعيةالمكائف واآلال
ريػات. ويمكػف اف  (6) عمػى ةممـ مف ميػاه الػري موزعػ (300الى )القمح محصوؿ  ةفيما تتطم  زراع

ممـ مػف االمطػار ( 400) محصوؿ الىال ةاالمطار فقط تحتاج زراع ةنتج في مناطؽ متباينة في كميي
ممػـ مػف االمطػار فػي المنػاطؽ التػي ( 300)االنتػاج بمقػدار ةاطؽ المعتدلة ويمكف اف تتـ عمميػفي المن

  .(5)لمطر في المناطؽ الحارةمف ا ممـ( 1000)حتاج الى يالحرارة بينما  ةتنخفض فييا درج
مالئمػة مػػف حيػػث المعطيػات المناخيػػة النتػػاج محصػوؿ القمػػح والمتمثمػػة  ناحيػػة االسػػكندريةتعػد 
اما بالنسبة لالمطار فيػي ، ـ( 24.5يبما معدليا ) التيلحرارة الالزمة لمراحؿ النمو المختمفة بدرجات ا

لمياه السقي بؿ يسػتعاض عنيػا بالميػاه السػطحية المتمثمػة  موردا  قميمة ومتذبذبة اليمكف االعتماد عمييا 

                                                           

، داس انكرددة نهطثاعددح ٔانُؾددش، 2َددٕسخ يهيددم انثددشاصخ، اتددشاْيى عثددذ انجثدداس انًؾددٓذاَي، انجةشافيددح انضساعيددح، ه (1)

 .155جايعح انًٕفم، ؿ

 .146، ؿ2000انماْشج،  –، داس انفكش انعشتي 1عهد ادًذ ْاسٌٔ، جةشافيح انضساعح، ه (2)

، داس انًعشفدح، 1يجيذ االَقاسخ، عثذ انذًيذ ادًذ انيَٕظ، لاعدى عدعذ خ يدأخ، يثدادم انًذافديم انذمهيدح، ه (3)

 .59، ك1980تةذاد، 

يخهف ؽالل يشعي، نؤخ ينيش يؾٕع، اثش انذدشاسج ٔانشهٕتدح فدي اَرداق انمًدخ ٔانؾدعيش فدي لنداء انذًذاَيدح،  (4)

 .186، ؿ2006، 1، انعذد13يجهح انرشتيح ٔانعهى، انًجهذ

 .154، ؿ2014يخهف ؽالل يشعي، جةشافيح انضساعيح، داس انكرة،  (5)
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ير تشػػريف الثػػاني فػػي اوائػػؿ شػػ ناحيػػة االسػػكندريةيكػػوف موعػػد زراعػػة القمػػح فػػي ، بنيػػر الفػػرات وفروعػػو
ويبػدأ موسػـ الحصػاد فػي شػير  .(1)ويمتػد الػى نيايػة شػير كػانوف االوؿ كزراعػة متػاخرة ()زراعة مبكػرة

لممحاصػػيؿ فيتضػػح انػػو متبػػايف مػػف حيػػث المسػػاحة المزروعػػة واالنتػػاج  التبػػايف المكػػانيامػػا ، حزيػػراف
  :األتيويمكف توضيحيا عمى النحو ، واالنتاجية في مابيف المقاطعات

  :لممساحة التباين المكاني -أ 
اف مجموع المساحة المزروعة بمحصوؿ القمح  (10) والخريطة، (42يبيف الجدوؿ )

والبالغة  ناحية االسكندرية% مف مجموع مساحة المزروعة في ( 30.3بنسبة )، دونما   (29000)
، دونما   (42702% مف مجموع مساحة محاصيؿ الحبو  البالغة )( 67.9بنسبة )، دونما   (95702)

 (%،31.7بنسبة )، دونما   (9200) (مويمحة10 )اذ كانت اكبر مساحة النتاج القمح ضمف مقاطعة
ولتوضيح لتوزيع ، %( 0.3بنسبة )، دونما   (100) (سباع أبوكوسة و  6)مساحة ضمف مقاطعة أقؿو 

 Arc GISبرنامج ت مخرجالالى ثالث فئات وفقا  صنفت 2010الجغرافي لمحصوؿ القمح لسنة 

10.8.1. 

 التي (مويمحة10 )تضـ ىذه الفئة مقاطعة واحدة ىي :دونما   (9022 - 0022020) الفئة االولى 
حيػث بمغػت المسػاحة المزروعػة بمحصػوؿ ، ناحيػة االسػكندريةتقع في الجز  الشػمالي الشػرقي مػف 

قاطعػة ويعػز  السػب  الػى امكانيػة الزراعػة فػي ىػذه الم، %( 31.7بنسبة )، دونما  ( 9200القمح )
وذات  .(2)مستصػػػػمحة وامكانيػػػػة اسػػػػتخداـ المكننػػػػة الزراعيػػػػة وعمػػػػى نطػػػػاؽ واسػػػػع أراض  الػػػػى انيػػػػا 

 خصوبة جيدة وتتوافر فييا المياه.

 الجفجافػة11 )ىػي، تضػـ ىػذه الفئػة سػبع مقاطعػات :دونما  ( 0022 - 0022020) الفئة الثانية ،
، ناحيػة االسػػكندريةتقػػع وسػط  التػي (لوكػة أبػو19و، عوسػػج أبػو15و، الوطيفيػة14و، الكرجيػة12و
وبمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة ، جزيػػػرة االسػػػكندرية فػػػي الشػػػرؽ 28، محػػػـر فػػػي الجنػػػو 16و

 .% مف مجموع المساحة الكمية( 49.4بنسبة )، دونما   (14325بمحصوؿ القمح )
 اـ حيايػػا تقػػع فػػي1) تضػػـ ىػػذه الفئػػة تسػػع مقاطعػػات منيػػا :دونمةةا  ( 0022- 022) الفئةةة الثالثةةة 

، االسػػكندرية8و، الجراشػػية7و، سػػباع أبػػوالكوسػػة و 6و، الشػػيحة4و، ناحيػػة االسػػكندريةشػػماؿ غػػر  
ويعػػػود السػػػب  الػػػى صػػػغر المسػػػاحة الصػػػالحة لمزراعػػػة وصػػػغر  الجيالويػػػة تقػػػع فػػػي الوسػػػط(17و

حاتـ وقػزاؽ 13و، الحويجة والطالعة5)الحيازات الزراعية في ىذه المقاطعات اما باقي المقاطعات 
 ،(3)وتسػػػقى بالواسػػػطة، غيػػػر مستصػػػمحة أراض  ىػػػي ، (نػػػازوز وتقػػػع فػػػي الجنػػػو 18و، فػػػي الغػػػر 

اذ بمغػت ، فضال عػف منافسػة محاصػيؿ اخػر  مثػؿ محاصػيؿ الخضػر ومحاصػيؿ العمػؼ والبسػتنة

                                                           

 .2022يٕيهذح، َيغاٌ  10دساعح ييذاَيح، يماتهح ؽخقيح يع انًضاسع دًيذ كنية صغيش في يماهعح  (1)

 .2022/َيغاٌ/4دساعح ييذاَيح،  (2)

 .2022/ َيغاٌ/ 5دساعح ييذاَيح،  (3)
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مػػػػػف  (%18.9وتشػػػػػكؿ نسػػػػػبة )، دونمػػػػػا   (5475مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة بمحصػػػػػوؿ القمػػػػػح )
 المساحة.

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
( 25715( مجمػػوع انتػػاج القمػػح فػػي ناحيػػة االسػػكندرية بمػػا )10) ( والشػػكؿ42بػػيف الجػػدوؿ )ي

 10 )انتػػاج فػػي مقاطعػػة أعمػػى، بمػػا ناحيػػة االسػػكندرية، يتبػػايف االنتػػاج بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة لطنػػا  
 اذ تتميػز ىػذه المقاطعػة%، (39.4بنسػبة ) طنػا  ( 10120المنطقػة )الواقعػة فػي شػمالي شػرؽ  (مويمحة

 وتػوافرىناؾ جدو  اقتصػادية مػف زراعتػو، و المياه  وتوافرخصبة ومستصمحة وبمساحة واسعة  أراض  ب
 (سػباع أبػوة و كوسػ 6 )انتػاج ضػمف مقاطعػة أقػؿو االيدي العاممة والخبرة، مما يزيد مػف كميػة االنتػاج، 

ة الصالحة ، وذلؾ بسب  صغر المساحناحية االسكندرية%، الواقعة في وسط (0.2بنسبة ) طنا  ( 50)
 ، ومممحة.خصبة غير أراض  لمزراعة في ىذه المقاطعات بصورة عامة، وردائة التربة حيث انيا 

 2010نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (42جذٔل )

 رقم

 اسم انمقاطعت انمقاطعت
انمساحت 

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتاجيت

 (دونم)كغم/

 650 0.8 195 1.0 300 او ديايا 0

 500 1.4 350 2.4 700 انؾيذح 4

 500 1.0 250 1.7 500 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 500 0.2 50 0.3 100 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 500 0.3 87.5 0.6 175 انجشاؽيح 7

 950 1.5 380 1.4 400 االعكُذسيح 8

 1100 39.4 10120 31.7 9200 يٕيهذح 02

 1000 5.8 1500 5.2 1500 انجفجافح 00

 1000 9.7 2500 8.6 2500 انكشجيح 00

 500 2.0 525 3.6 1050 داذى ٔلضاق 00

 600 3.5 900 5.2 1500 انٕهيفيح 04

 500 3.3 850 5.9 1700 عٕعج أتٕ 05

 900 6.2 1597.5 6.1 1775 يذشو 06

 600 2.8 720 4.1 1200 انجيالٔيح 07

 900 3.7 945 3.6 1050 َاصٔص 08

 800 6.4 1640 7.1 2050 نٕكح أتٕ 09

 1000 12.8 3300 11.4 3300 جضيشج االعكُذسيح 08

 741 100.0 25715 100 29000 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 2010نًذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍ( الَراق / 10ؽكم )

 
 .(42انًقذس: تياَاخ انجذٔل ) 

 2010 انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيح نغُح (10يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج  (42اعرًادا عهد تياَاخ انجذٔل ) انًقذس:
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػدؿ العػػاـ النتاجيػػة محصػػوؿ القمػػح فػػي ناحيػػة  (11) والشػػكؿ (42) يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ

فقػػػد ، كانػػػت االنتاجيػػػة متباينػػػة بػػػيف المقاطعػػػات الزراعيػػػة دونػػػـكغـ/ (741)، 2010االسػػػكندرية لسػػػنة 
فػػػػي الجػػػز  الشػػػمالي الشػػػرقي لممنطقػػػة وقػػػد بمغػػػػت  (مويمحػػػة 10 )انتاجيػػػة فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػىسػػػجمت 

، الميػػػاه واسػػػتخداـ الممكننػػػة الحديثػػػة وتػػػوافرالسػػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة  اذ يعػػػود، دونػػػـكغـ/( 1100)
انتاجيػة فظيػرت ضػػمف  أقػؿامػا ، باالضػافة الػى اسػتخداـ االسػمدة والمبيػدات لمكافحػة االفػات الزراعيػة

، الجراشػية7، سػباع أبػوالكوسػة و 6و، الشػيحة4 )وىػي، دونػـكغـ/ (500مستصػمحة )الغير المقاطعات 
تعػاني تربتيػا مػف الضػعؼ وقمػة الخصػوبة والػتممح  التػي، ناحية االسػكندريةوسط في  (عوسج أبو15و

السب  يعود الػى سػو  الخػدمات الزراعيػة المقدمػة مػف ، في الغر  (حاتـ وقزاؽ13)وردا ة التصريؼ و
 قبؿ المزارعيف.
 2010نًذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔىاالَراجيح كةى/  (11) ؽكم

 
 (42ياَاخ انجذٔل )انًقذس: ت

 محصول الشعير -0
يعد محصوؿ الشعير مف المحاصيؿ االستراتيجية وياتي بعد محصوؿ القمح مف حيث االىمية 

نطػاؽ واسػع  الشػعير عمػى نمويدة اولية لكثير مف الصناعات و كغذا  لالنساف وكعمؼ لمحيواف وايضا 
ويمكػػف اف ، ةبػػاردال ةجافػػالظػػروؼ بشػػكؿ افضػػؿ فػػي ال كػػوف نمػػوهي، الحبػػو  االخػػر  ةمػػع بقيػػ ةمقارنػػ

 ةدرجػاما ، ـْ ( ٠٢مثمى ) ةحرار  ةذ يتطم  درجا، (1)يتحمؿ الشعير الطقس الحار الجاؼ والبارد الرط 
لكػػف انخفاضػػيا الػػى  ـْ ( 4 - 3بػػيف )صػػغر   ةحػػرار  ةدرجػػو ، ـْ ( 30 - 28)بػػيف  تكػػوف ىعظمػػ ةحػػرار 

النضػج  ةعاليػة فػي فتػر  ةيتحمػؿ درجػات حػرار و  ،(2)عمى بادرات الشعير كبيرا   ا  اكثر مف ذلؾ يشكؿ خطر 

                                                           

 .161، ؿ2000انماْشج،  –، داس انفكش انعشتي 1فيح انضساعح، هعهد ادًذ ْاسٌٔ، جةشا (1)

 .59يجيذ االَقاسخ، عثذ انذًيذ ادًذ انيَٕظ، لاعى ععذ خ يأخ، يقذس عاتك، ك (2)



 انفصم انثانث: استعماالث األرض انسراعيت في ناحيت اإلسكنذريت من حيث انمساحت واإلنتاج واإلنتاجيت  

  (0202-0202نهمذة )

 
72 

يتحمػؿ ، سػاعة (14)ضػو  تقػدر  ةمػف نباتػات النيػار الطويػؿ لػذا يتطمػ  كميػ ويعػد ،اكثر مف الحنطة
، (1)ةالحنطػػة فػي المنػاطؽ الجافػػ وممػا تعطيػ أعمػػىالشػعير الجفػاؼ اكثػػر مػف الحنطػة لػػذا يعطػي انتػاج 

لػػـ يحصػػؿ عمػػى المػػا  ال ا عػػات اذفر فػػي طػػور التالشػػعير حسػػاس فػػي نقػػص الرطوبػػة فػػي التربػػة  ويعػػد
محصػػوؿ  ةممػػا يػػيدي الػػى انخفػػاض الحاصػػؿ. يمكػػف زراعػػ ةالسػػنبمة بصػػور صػػحيحاف تنمػػو  يمكػػف

انتػػاج فػػي المنػػاطؽ  ةممػػـ سػػنويا  وبجػػود (300- 200الشػػعير فػػي منػػاطؽ يكػػوف معػػدؿ االمطػػار مػػف )
لتحمػؿ  يزرع في المناطؽ المروية نظرا  ، ممـ سنويا   (600 – 400)االمطار مف  ةكمي يافيتكوف التي 

 ةجيػد ةنو يزرع في مختمؼ التر  ألنو مف المحاصيؿ التي تستطيع اف تنمو بصػور إف، لمجفاؼ الشعير
ويػزرع فػي جميػع التػر  التػي ، رمميػة ةوعمى العموـ يحتػاج محصػوؿ الشػعير لتربػ راض  في مختمؼ األ

الثػػاني ولغايػػة  تشػػريف تصػػؼفػػي من وزراعتػػ أتبػػد، ةالحنطػػة ويمتػػاز بتحممػػو المموحػػ ةال تنػػتج فييػػا زراعػػ
 ناحيػة االسػكندريةويظير اف الظروؼ والعوامؿ الطبيعيػة والبشػرية مالئمػة النتاجػة فػي  (2)كانوف االوؿ

او اف زراعتو بمساحات قميمة بسب  انخفاض  عف زراعتو يعزؼولكف ، مر ذكره في الفصؿ السابؽ و
نتػػػػاجلممحصػػػػوؿ مػػػػف مسػػػػاحة  التبػػػػايف المكػػػػاني وسيوضػػػػح، (3)اسػػػػعاره مقارنػػػػة مػػػػع محصػػػػوؿ القمػػػػح  وا 

نتاجية  :االتيعمى النحو ، وا 
  :لممساحة التباين المكاني -أ 

اف مجمػػػػػػػوع المسػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػة بمحصػػػػػػػوؿ  (11) والخريطػػػػػػػة، (43يتبػػػػػػػيف مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ )
مػف مجمػوع  (%9.65بنسبة )، مف مجموع مساحة المحاصيؿ (%4.3بنسبة )، دونما   (4125الشعير)

 بمغػػت (مويمحػػة10 )اذ كانػػت اكبػػر مسػػاحة النتػػاج الشػػعير ضػػمف مقاطعػػة، سػػاحة محاصػػيؿ الحبػػو م
 (75)بمغػػػت  (سػػػباع أبػػػوكوسػػػة و  6 )مسػػػاحة ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿ%. و (12.1بنسػػػبة )، دونمػػػا   (500)

 .الى ثالث فئات صنفت 2010 لعاـممحصوؿ ل%. ولتوضيح لتوزيع الجغرافي (1.8)بنسبة، دونما  
 تقػػع فػػي  التػػي (مويمحػػة10تضػػـ ىػػذه الفئػػة مقػػاطعتيف ) :دونمةةا   (522 – 042020) الفئةةة االولةةى

ويعػػػػز  السػػػب  الػػػػى امكانيػػػػة الزراعػػػة فػػػػي ىػػػػذه ، ناحيػػػػة االسػػػكندريةالجػػػز  الشػػػػمالي الشػػػرقي مػػػػف 
باالضػػافة الػػى امكانيػػة ، فييػػا الميػػاه وتػػوافرواسػػعة وذات خصػػوبة جيػػدة  أراض  المقاطعػػة الػػى انيػػا 
والسػػب  يعػػود الػػى ، فػػي الغػػر  (حػػاتـ وقػػزاؽ13)و ،راعيػػة وعمػػى نطػػاؽ واسػػعاسػػتخداـ المكننػػة الز 

اذ بمغػت المسػاحة المزروعػة ، وبمسػاحات واسػعة تصػمح لزراعػة الشػعير تضـ امالحا   أراض  وجود 
 % مف مجموع المساحة. (23بنسبة )، دونما  ( 950بمحصوؿ الشعير)

 جزيػرة االسػكندرية  28)عشػر مقاطعػات تضـ ىػذه الفئػة  :دونما   (042 - 052020) الفئة الثانية

                                                           

يذغددٍ عٕيددذ فشددداٌ، عدداسج عهددي دغدديٍ، دساعددح الرقدداديح االعددرجاتح نًذقددٕل انؾددعيش فددي انعددشاق نهًددذج يددٍ  (1)

 .15، ؿ2012(، 2(، انًجهذ)4عح، جايعح تةذاد، انعذد)، يجهح كهيح انضسا1980-2000

جًٕٓسيدددح انعدددشاق، ٔصاسج انضساعدددح، انٓي دددح انعايدددح نالسؽددداد ٔانرعدددأٌ انضساعدددي، انؾدددعيش نًضاسعيدددح ٔيُرجيدددح  (2)

 . 6، ؿ2011ٔيغرٓهكيح، 

 .2022انجشاؽيح، َيغاٌ،  7دساعح ييذاَيح، يماتهح يع عذد يٍ يضاسعي يماهعح  (3)



 انفصم انثانث: استعماالث األرض انسراعيت في ناحيت اإلسكنذريت من حيث انمساحت واإلنتاج واإلنتاجيت  

  (0202-0202نهمذة )

 
73 

، الحويجػػػػػة والطالعػػػػػة فػػػػػي الغػػػػػر 5و، محػػػػػـر فػػػػػي الجنػػػػػو 16و، ناحيػػػػػة االسػػػػػكندريةفػػػػػي شػػػػػرقي 
 أبو19و، الجيالوية17و، عوسج أبو15و، الوطيفية14و، الكرجية12و، الجفجافة11و، الشيحة4و

، دونمػا   (2615)وبمغػت مجمػوع المسػاحة المزروعػة بمحصػوؿ الشػعير، (تقع في الوسط التيلوكة 
 %.(63.4بنسبة )

 ( 052 – 75الفئة الثالثةة):  اـ حيايػا فػي شػماؿ غػر   1 )تضػـ ىػذه الفئػة سػت مقاطعػات :دونمةا
ويعػود السػب  ، (فػي الوسػط االسػكندرية8و، الجراشية7و، سباع أبوالكوسة و 6و، ناحية االسكندرية

فػػػي  (نػػػازوز18)و، الحجػػػـفػػػي ذلػػػؾ الػػػى ارتفػػػاع عػػػدد الحيػػػازات الزراعيػػػة وذات مسػػػاحات صػػػغيرة 
، الجنو  بسب  منافسة محاصيؿ اخر  مثؿ محاصيؿ القمح والخضر ومحاصيؿ العمؼ والبسػتنة

% (13.6وتشػػكؿ نسػػبة )، دونمػػا   (560اذ بمغػػت مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػوؿ الشػػعير )
 مف المساحة. 

 2010ُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انؾعيش في َاديح االعكا (43جذٔل)

 رقم

 انمقاطعت

 اسم

 انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتاجيت

 م(دون)كغم/

 500 2.1 50 2.4 100 او ديايا 0

 450 4.7 112.5 6.1 250 انؾيذح 4

 450 6.1 146.25 7.9 325 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 500 1.6 37.5 1.8 75 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 500 2.3 55 2.7 110 انجشاؽيح 7

 650 4.0 97.5 3.6 150 االعكُذسيح 8

 750 15.6 375 12.1 500 يٕيهذح 02

 700 7.3 175 6.1 250 انجفجافح 00

 760 10.7 258.4 8.2 340 انكشجيح 00

 450 8.4 202.5 10.9 450 داذى ٔلضاق 00

 600 6.2 150 6.1 250 انٕهيفيح 04

 500 5.2 125 6.1 250 عٕعج أتٕ 05

 600 6.2 150 6.1 250 يذشو 06

 550 4.6 110 4.8 200 انجيالٔيح 07

 625 3.2 78.125 3.0 125 َاصٔص 08

 625 5.2 125 4.8 200 نٕكح أتٕ 09

 700 8.7 210 7.3 300 جضيشج االعكُذسيح 08

 588 100 2407.75 100 4125 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، غى انرخطيو ٔانًراتعحل، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
، طنا   (2407.75مجموع انتاج في ناحية االسكندرية بما ) (12والشكؿ) (43يبيف الجدوؿ )

 (مويمحة 10 )انتاج في مقاطعة أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل
 أراض  اذ تتميز ىذه المقاطعة ب، %(15.6بنسبة ) طنا   (375في شمالي شرؽ المنطقة ) الواقعة

 (سباع أبوكوسة و  6 )انتاج ضمف مقاطعة أقؿو ، المياه وتوافرخصبة ومستصمحة وبمساحة واسعة 
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وذلؾ بسب  قمة االنتاجية في ىذه ، ناحية االسكندريةالواقعة في وسط ، %(1.6بنسبة ) طنا  ( 37.5)
 غير مستصمحة  ألنياالمساحة الصالحة لمزراعة وردائة التربة  طعة بصورة عامة لصغرالمقا

 2010انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انؾعيشفي َاديح االعكُذسيح نغُح  (11يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1 برنامج باستخداـ( 43اعتمادا عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر:

 2010نؾعيشفي َاديح االعكُذسيح نغُح نًذقٕل ا هٍاالَراق / ( 12) ؽكم

 
 .(43انًقذس: تياَاخ انجذٔل )       
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
فػػي ناحيػػة  اف المعػػدؿ العػػاـ النتاجيػػة محصػػوؿ الشػػعير (13) والشػػكؿ (43) يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ

فقػػد ، الزراعيػػةكانػػت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات دونػػـ كغـ/ (588.1) 2010االسػػكندرية لسػػنة 
( 760الواقعػػػػة فػػػػي وسػػػػط لممنطقػػػػة وقػػػػد بمغػػػػت ) (الكرجيػػػػة 12)انتاجيػػػػة فػػػػي مقاطعػػػػة  أعمػػػػىسػػػػجمت 

الميػػػاه واسػػػتخداـ المكننػػػة  وتػػػوافراذ يعػػػود السػػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة واسػػػتخداـ االسػػػمدة ، دونػػػـكغـ/
 4 )وىػػي ،دونػػـكغـ/ (450مستصػػمحة )الغيػػر انتاجيػػة فظيػػرت ضػػمف المقاطعػػات  أقػػؿامػػا ، الحديثػػة
الحويجػػة  5)تعػػاني تربتيػػا مػػف الضػػعؼ وقمػػة الخصػػوبة و التػػي ناحيػػة االسػػكندريةفػػي وسػػط  (الشػػيحة
بسػب  انخفػاض مسػتو  الخػدمات الزراعيػة المقدمػة مػف قبػؿ ، (حاتـ وقػزاؽ فػي الغػر  13و، والطالعة
 .المزارع

 2010نًذقٕل انؾعيشفي َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 13) ؽكم

 
 (43انًقذس: تياَاخ انجذٔل )       

  محصول الذرة الصفراء -0
ي ف نسافاإلد محصوؿ الذرة الصفرا  مف المحاصيؿ الصيفية الميمة التي يعتمد عمييا يع
لمركزة التي تعتمد عمييا تربية الدواجف والماشية ا عالؼاألدخؿ بشكؿ واسع في صناعة ت وىيغذائو 

محصوؿ الذرة التي يتطمبيا العوامؿ البيئية المناسبة اما  .(1)ية في حبوبياوذلؾ لوفرة المواد الغذائ
النمو  ةفي بداي ةضوئية طويم ةيحتاج محصوؿ الذرة الصفرا  فتر اذ بالمناخ والتربة والمتمثمة الصفرا  

ـْ يزداد النمو ( 35 – 32)ما بيف  ىمثم ةحرار  ةبينما تتطم  درج، ولحيف اكتماؿ ظيور االوراؽ
اما التربة يفضؿ ، ـْ ( 41) ةحرار  ةـْ بينما ينخفض النمو في درج( 37) الحرارة ولغاية ةتفاع درجبار 

% لذا يفضؿ غسؿ التربة ( 50المموحة فييا ) ةالجيدة الصرؼ ويفضؿ اف ال تزيد نسب ةالتربة المزيجي

                                                           

 .70، ؿ1987ًيذ ادًذ انيَٕظ، يذافيم انذثٕب، داس انكرة نهطثاعح ٔانُؾش، انًٕفم، عثذ انذ (1)
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  .(1)قبؿ الحراثة
تعيػػػؽ زراعػػػة  ةالحػػػارة الجافػػػالريػػػاح  فػػػي زراعػػػة الػػػذرة الصػػػفرا ، إلفاف الريػػاح تمعػػػ  دور ميػػػـ 

او العكس وقػت  ،البذور في وقت مبكر ةتحوؿ دوف التمقيح واالخصا  ويفضؿ زراع االمحصوؿ ألني
الحر. ىذه االحواؿ تتناس  مع موعد  ةقبؿ قدوـ موسـ الرياح الحارة او بعد انقضا  فتر  اذ تمقحمتأخر 
الػذرة الصػفرا  الربيعيػة ىػي  ةىػـ موعػد لزراعػأ .(2)الذرة الخريفية التي تسود فػي الوسػط والجنػو  ةزراع
الذرة الصفرا  الخريفيػة  ةموعد زراعاما االسبوع االوؿ مف شير اذار وتستمر حتى العشريف منو  ايةبد
 .(3)خالؿ النصؼ الثاني مف شير حزيراف وحتى النصؼ االوؿ مف شير تموز أيبد

  :لممساحة التباين المكاني -أ
اف مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة بمحصػػػػوؿ الػػػػذرة الصػػػػفرا   (12) يطػػػػةوالخر  (44يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )

% (21.60بنسػػبة )، % مػػف مجمػػوع مسػػاحة المحاصػػيؿ الزراعيػػة(9.63بنسػػبة )، دونمػػا   (9225)
 ) اذ كانت اكبػر مسػاحة النتػاج المحصػوؿ ضػمف مقاطعػة، مف مجموع مساحة محاصيؿ الحبو 

 أبوكوسة و  6 )مساحة ضمف مقاطعة أقؿو % (23.85بنسبة )، دونما   (2200)بمغت  (مويمحة10
ولتوضػيح لتوزيػع الجغرافػي لمحصػوؿ الػذرة الصػفرا  ، (%1.03بنسػبة)، دونمػا   (95) ( بمغتسباع
 .الى ثالث فئات صنفت 2010لسنة 

 تقػع  التػيمويمحة  10تضـ ىذه الفئة مقاطعتيف ىما )  :دونما   (0022 - 922020) الفئة االولى
اذ ، (جزيػرة االسػكندرية فػي شػرؽ المنطقػة 28و، ناحيػة االسػكندريةمػف  في الجز  الشمالي الشرقي

% مػػف مجمػػوع (40.1بنسػػبة ) دونمػػا  ( 3700بمغػت المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػوؿ الػػذرة الصػػفرا  )
مستصمحة وذات خصوبة جيدة وتتوفر فييا المياه والعوامؿ  أراض  يعود السب  الى انيا ، المساحة

 المالئمة لزراعة المحصوؿ. 
 (922 - 005020الفئة الثانية)   نػازوز  18و، محػـر 16تضػـ ىػذه الفئػة سػبع مقاطعػات ) :دونما

، عوسػػػػج أبػػػػو15و، الوطيفيػػػػة14و، الكرجيػػػػة12و، الجفجافػػػػة11و، ناحيػػػػة االسػػػػكندريةفػػػػي جنػػػػو  
 (4450وبمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة بالمحصػػػوؿ )، (تقػػػع فػػػي الوسػػػط التػػػيالجيالويػػة 17و

 .% مف مجموع المساحة الكمية لمذرة الصفرا (48.23بنسبة )، دونما  
 (005 - 95الفئةةة الثالثةةة )  اـ حيايػػا فػػي شػػماؿ  1مقاطعػػات ىػػي)  يتضػػـ ىػػذه الفئػػة ثمػػان :دونمةةا

 أبػوالكوسة و 6و، الشيحة4و، حاتـ وقزاؽ في الغر 13و، الحويجة والطالعة5و، ناحية االسكندرية
اذ بمغػػػػت مجمػػػػوع المسػػػػاحة ، (فػػػػي الوسػػػػطلوكػػػػة  أبػػػػو19و، االسػػػػكندرية8و، الجراشػػػػية7و، سػػػػباع

                                                           

 .31و، ؿ1981، 2يجيذ يذغٍ االَقاسخ، اَراق انًذافيم انعهفيح، انًٕفم، ه (1)

 .50ْاجش عهي سامي، يقذس عاتك، ؿ (2)

م االسؽدادخ نهعًهيداخ انضساعيدح فدي جًٕٓسيح انعشاق، ٔصاسج انضساعح، دائشج االسؽداد ٔانردذسية انضساعدي، اندذني (3)

 .94-35، ؿ2018انعشاق، 
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ويعود السػب  فػي ، % مف المساحة(11.65وتشكؿ نسبة )، دونما   (1075المزروعة بالمحصوؿ )
اف اغمػػػ   و، ذلػػػؾ الػػػى منافسػػػة محاصػػػيؿ اخػػػر  مثػػػؿ محاصػػػيؿ والخضػػػراوات ومحاصػػػيؿ العمػػػؼ

 غير مستصمحة.  أراض  مقاطعات ىذه الفئة ىي 
 2010االعكُذسيح نغُح  االَراجيح نًذقٕل انزسج انقفشاء في َاديحنًغادح ٔاالَراق ٔا (44) جذٔل

 رقم

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 انتاجي

 (دونم)كغم/

 500 1.4 75 1.6 150 او ديايا 0

 400 1.0 52 1.4 130 انؾيذح 4

 400 0.9 46 1.3 115 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 350 0.6 33.25 1.0 95 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 400 0.8 44 1.2 110 انجشاؽيح 7

 550 1.1 55 1.1 100 االعكُذسيح 8

 600 25.2 1320 23.9 2200 يٕيهذح 02

 650 11.2 585 9.8 900 انجفجافح 00

 650 8.7 455 7.6 700 انكشجيح 00

 450 1.3 67.5 1.6 150 داذى ٔلضاق 00

 450 5.6 292.5 7.1 650 انٕهيفيح 04

 400 3.8 200 5.4 500 عٕعج أتٕ 05

 600 7.5 390 7.1 650 يذشو 06

 500 4.3 225 4.9 450 انجيالٔيح 07

 600 6.9 360 6.5 600 َاصٔص 08

 600 2.6 135 2.4 225 نٕكح أتٕ 09

 600 17.2 900 16.3 1500 جضيشج االعكُذسيح 08

 512.5 100 5235.25 100 9225 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، صساعح تاتمانًقذس: يذيشيح 

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
مجمػػػػوع انتػػػػاج الػػػػذرة الصػػػػفرا  فػػػػي ناحيػػػػة االسػػػػكندرية بمػػػػا  (14والشػػػػكؿ) (44يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )

فػػي انتػػاج  أعمػػىبمػػا ، دريةناحيػػة االسػػكنيتبػػايف االنتػػاج بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة ل، طنػػا   (5235.25)
والسب  يعود ، %(25.2بنسبة ) طنا  ( 1320الواقعة في شمالي شرؽ المنطقة ) (مويمحة 10 )مقاطعة

فر االيػدي العاممػة اتػو و ، خصػبة أراض  الى سعة المساحة المزروعة بالمحصػوؿ ووفػرة االنتاجيػة كونيػا 
( 33.25) ( بمغػتسػباع أبػوكوسة و  6 )ةانتاج ضمف مقاطع أقؿو ، مما يزيد مف كمية االنتاج، والخبرة

وذلؾ بسب  قمة االنتاجيػة فػي ىػذه المقاطعػة  ناحية االسكندريةالواقعة في وسط ، %(0.6بنسبة ) طنا  
  ومممحة. غير مستصمحة ألنيا اراض   ،بصورة عامة وصغر المساحة الصالحة لمزراعة وردائة التربة
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 2010سج انقفشاء في َاديح االعكُذسيح نغُح انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انز (12يشيطح )

 
  Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 44انًقذس تياَاخ انجذٔل)

 2010ًذقٕل انزسج انقفشاء في َاديح االعكُذسيح نغُح ن هٍاالَراق / ( 14) ؽكم

 
 (.44) انًقذس: تياَاخ انجذٔل
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػدؿ العػاـ النتاجيػػة محصػػوؿ الػذرة الصػػفرا  فػػي  (15) شػػكؿوال (44) يتبػيف مػػف الجػدوؿ
، كانت االنتاجية متباينة بيف المقاطعػات الزراعيػة دونـكغـ/ (512.5)، 2010ناحية االسكندرية لسنة 

 ناحية االسكندريةالواقعة في وسط  (الكرجية 12و، الجفجافة11)انتاجية في مقاطعة  أعمىفقد سجمت 
باالضػػافة ، الميػػاه وتػػوافراذ يعػػود السػػب  الػػى خصػػوبة التربػػة ، لكػػؿ منيػػا دونػػــ/كغ( 650وقػػد بمغػػت )

انتاجيػػة فظيػػرت ضػػمف المقاطعػػة  أقػػؿامػػا ، الػى اسػػتخداـ االسػػمدة والمبيػػدات لمكافحػػة االفػػات الزراعيػػة
وىػػي غيػػر مستصػػمحة ، ناحيػػة االسػػكندريةفػػي وسػػط ، دونػػـكغـ/ (350) ( بمغػػتسػػباع أبػػوكوسػػة و  6)

 مف الضعؼ وقمة الخصوبة والتممح وردا ة التصريؼ.تعاني تربتيا 
 2010نًذقٕل انزسج انقفشاء في َاديح االعكُذسيح نغُح ى دَٔاالَراجيح كةى/ ( 15) ؽكم

 
 .(44) انًقذس: تياَاخ انجذٔل

 محصول الماش  -4
 نسػػػافلإلد محصػػػوؿ المػػػاش مػػػف المحاصػػػيؿ الصػػػيفية الميمػػػة ويسػػػتفاد مػػػف حبوبػػػو كغػػػذا  يعػػػ
 حد محاصيؿ العائمة البقوليةمف سيقانو واوراقو كعمؼ لمحيواف وأو % 20بنسبة  البروتيف مىع الحتوائو

ميف جػػز  مػػف متطمبػػات االمػػف الغػػذائي فػػي ظػػؿ تزايػػد اعػػداد السػػكاف فػػي أفػػي تػػ بػػارزا   التػػي تػػيدي دورا  
ي محصػػػوؿ المػػػاش اال اف معػػػدؿ المسػػػاحة المزروعػػػة واإلنتاجيػػػة فػػػ ةىميػػػأوعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ، (1)العػػػالـ

العػػػراؽ مػػػازاؿ متػػػدنيا قياسػػػا  باإلنتػػػاج العػػػالمي بسػػػب  التركيػػػ  الػػػوراثي المحمػػػي المتػػػداوؿ لػػػد  المػػػزارع 
 ةجديػػد ةلػػذا يتطمػػ  ادخػػاؿ تركيػػ  وراثيػػ، اإلنتاجيػػة ةوانخفػػاض نسػػب ةالعراقػػي الػػذي يتصػػؼ بعػػدـ النقػػاو 

يتطمػ  ، ؿ البقوليػةلػو دور فػي زيػادة خصػوبة التربػة النػو مػف المحاصػي و ،(2)ىػذه التراكيػ  تحؿ محػؿ
                                                           

ٔصاسج انضساعح ٔاإلفالح انضساعي، انٓي دح انعايدح نهردذسية ٔاإلسؽداد انضساعدي، اسؽداداخ فدي صساعدح انثدالالء،  (1)

 .20، ؿ1982انذًـ، انًاػ، انعذط، تةذاد، يطثعح انٓي ح انعايح نهرذسية ٔاإلسؽاد انضساعي، 

عثذانةفٕس انخفاجي، ذأثيش امافح انثٕذاعيٕو ٔسػ انذذيذ ٔانضَك فدي تعدل فدفاخ دافدم انًداػ، عادل ْايظ  (2)

 .68، ؿ2015أهشٔدح دكرٕساِ، )غيش يُؾٕسج(، جايعح تةذاد، كهيح انضساعح، 
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 ،التزىيػػػر مػػػدةباسػػػتثنا  يتحمػػػؿ درجػػػات الحػػػرارة العاليػػػة والجفػػػاؼ  ،محصػػػوؿ المػػػاش لجػػػو حػػػار معتػػػدؿ
 ةيتطمػػ  تربػػو ، يػػزداد النمػػو بارتفػػاع درجػػة الحػػرارة (1)ـْ ( 38 - 35)مػػا بػػيف  ىمثمػػ ةحػػرار  ةيحتػػاج درجػػ

المػاش محصػوؿ يتطمػ  و  ،بػةالمحاصيؿ التػي تحػافظ عمػى التر  خالية مف االمالح. الماش مف ومزيجي
بيف كانت سماد  ةرية وكمي (14 –10) ريات سقي متقاربة خالؿ الفترة األولى لمنمو بعدد ريات يتراوح

البػذار تتػراوح بػيف  ةمف سماد اليوريػا تضػاؼ بعػد االنبػات مػع الريػة الثالثػة. كميػ دونما  /كغـ (30–22)
العػروة الربيعيػة االولػى  اؽ عمػى شػكؿ عػروتيفمحصوؿ الماش في العر يزرع  .(2)دونما   /كغـ (8 – 6)

 ديػػتـ حصػػػا ،اوائػػػؿ حزيػػراف وحتػػى اواخػػػر ا  والثانيػػة تبػػدأ ف،خػػالؿ شػػػير اذار حتػػى اوائػػؿ نيسػػػا أتبػػد
ولتالفػػي االنفػراط يتػػرؾ  ،االخضػػر الػى البنػي وتغيػػر لونيػا مػف قرنػاتمػف ال %(70)عنػد جفػػاؼ شالمػا

  .(3)الدراس ةثـ بعد ذلؾ تتـ عممي رناتالقالمحصوؿ مفروشا  عمى االرض لضماف جفاؼ كامؿ 
  :لممساحة التباين المكاني -أ

 (352) اف مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة بمحصػػػػوؿ المػػػػاش (13) والخريطػػػػة (45يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )
% مػػػف مجمػػػوع (0.8بنسػػػبة )، % مػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة(0.4بنسػػػبة )، دونمػػػا  

( مويمحػػة 10)مسػػاحة النتػػاج المػػاش ضػػمف مقاطعػػة  اذ كانػػت اكبػػر، مسػػاحة محاصػػيؿ الحبػػو 
، دونما   (12) ( بمغتالشيحة 4 )مساحة ضمف مقاطعة أقؿو ، %(11.4بنسبة)، دونما   (40) بمغت
 الى ثالث فئات: صنفت 2010 ولتوضيح لتوزيع الجغرافي لمحصوؿ الماش لسنة، %(3.4) بنسبة

 ( 42-07020الفئة االولى)   و ، مويمحة في الشماؿ الشرقي 10) طعتيتضـ ىذه الفئة مقا :دونما
بنسػػبة ، دونمػػا  ( 70اذ بمغػػت المسػػاحة المزروعػػة بالمحصػػوؿ ) (جزيػػرة االسػػكندرية فػػي الشػػرؽ 28
 مستصمحة وذات خصوبة جيدة.  أراض  ويعز  السب  الى انيا ، %(19.9)

 ( 07-08020الفئة الثانية)   ناحيػة شماؿ  اـ حيايا في 1تضـ ىذه الفئة ثماف مقاطعات )  :دونما
، الوطيفيػػة14، الكرجيػػة 12و، الجفجافػػة11، نػػازوز مػػف الجنػػو  18و، محػػـر 16و ، االسػػكندرية

ىػػػي وبمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة بالمحصػػػوؿ  (لوكػػػة فػػػي الوسػػػط أبػػػو 19، الجيالويػػػة 17
  .مف مجموع المساحة الكمية، %(50.3بنسبة )، دونما   (177)

 ( 08-00الفئة الثالثة)   حاتـ 13و، الحويجة والطالعة5ضـ ىذه الفئة سبع مقاطعات ىي)ت :دونما
وذلػػػؾ لمنافسػػػة محاصػػػيؿ اخػػػر  مثػػػؿ محاصػػػيؿ الخضػػػر ومحاصػػػيؿ العمػػػؼ ، وقػػػزاؽ فػػػي الغػػػر 

 8و، الجراشػػػػية7و، سػػػػباع أبػػػػوالكوسػػػػة و 6و، الشػػػػيحة4و، وانخفػػػػاض المػػػػردود المػػػػادي لممحصػػػػوؿ
ؾ الػػػى ارتفػػػاع عػػػدد الحيػػػازات ويعػػػود السػػػب  فػػػي ذلػػػ، عوسػػػج فػػػي الوسػػػط أبػػػو 15و، االسػػػكندرية

اذ بمغػت  (غير مستصمحة اراض  اف اغم  مقاطعات ىذه الفئة ىي  و، ، الزراعية وصغر حجميا
                                                           

 .59يجيذ االَقاسخ، عثذ انذًيذ ادًذ انيَٕظ، لاعى ععذ خ يأخ، يقذس عاتك، ك (1)

 .119، ؿ1976ذي، أًَاه انضساعح في انعشاق، جايعح تةذاد، يطثعح االسؽاد، تةذاد، عثذ انشصاق يذًذ انثطي (2)

جًٕٓسيح انعشاق، ٔصاسج انضساعح، دائشج االسؽداد ٔانردذسية انضساعدي، اندذنيم االسؽدادخ نهعًهيداخ انضساعيدح فدي  (3)

 .134-81-37، ؿ2018انعشاق، 
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 مف المساحة.، %(29.8وتشكؿ نسبة )، دونما   (105مجموع المساحة المزروعة بالمحصوؿ )
 لالنتاج  التباين المكاني -ب

، طنػا   (91.125اج فػي ناحيػة االسػكندرية بمػا )مجمػوع انتػ (16) والشكؿ (45يبيف الجدوؿ )     
 10 )انتػػاج فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػىبمػػػا ، ناحيػػػة االسػػكندريةيتبػػايف االنتػػػاج بػػػيف المقاطعػػات الزراعيػػػة ل

اذ تتميػز ىػذه المقاطعػة ، %( 15.4بنسػبة ) طنػا   (14الواقعة في شػمالي شػرؽ المنطقػة ) (مويمحة
 أقػػؿو ، ممػػا يزيػػد مػػف كميػػة االنتػػاج، والخبػػرة تػػوفر االيػػدي العاممػػة و، خصػػبة ومستصػػمحة أراض  بػػ

الواقعػػة فػػي غربػػي ، %(2.3بنسػػبة ) طنػػا  ( 2.1) ( بمػػاالحويجػػة والطالعػػة 5 )انتػػاج ضػػمف مقاطعػػة
 .ناحية االسكندرية

 2010نغُح  نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذسيحا (45) جذٔل

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

االنتاج 

 (طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونم)كغم/

 200 4.4 4 5.7 20 او ديايا 0

 250 3.3 3 3.4 12 انؾيذح 4

 150 2.3 2.1 4.0 14 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 175 2.9 2.625 4.3 15 عثاع أتٕانكٕعحٔ 6

 175 2.7 2.45 4.0 14 انجشاؽيح 7

 200 4.0 3.6 5.1 18 االعكُذسيح 8

 350 15.4 14 11.4 40 يٕيهذح 02

 350 10.4 9.45 7.7 27 انجفجافح 00

 300 8.2 7.5 7.1 25 انكشجيح 00

 200 3.7 3.4 4.8 17 داذى ٔلضاق 00

 275 6.0 5.5 5.7 20 انٕهيفيح 04

 200 3.3 3 4.3 15 عٕعج أتٕ 05

 300 7.6 6.9 6.5 23 يذشو 06

 275 6.0 5.5 5.7 20 انجيالٔيح 07

 300 7.2 6.6 6.3 22 َاصٔص 08

 250 5.5 5 5.7 20 نٕكح أتٕ 09

 350 11.5 10.5 8.5 30 جضيشج االعكُذسيح 08

 256.25 100 91.125 100 352 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 2010يذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذسيح نغُحانرٕصيع انًكاَي نًغادح  (13يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج  (45انًقذس تياَاخ انجذٔل ) 

 2010نًذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق / ( 16) ؽكم

 
 (45قذس: تياَاخ انجذٔل )ًان
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػدؿ العػػاـ النتاجيػػة محصػػوؿ المػػاش فػػي ناحيػػة  (17والشػػكؿ) (45) يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ

فقػد ، كانت االنتاجية متباينة بيف المقاطعات الزراعية دونـ،كغـ/ (256.25)، 2010االسكندرية لسنة 
الجفجافػة فػي 11، ناحية االسكندريةمويمحة في شماؿ شرؽ  10 )انتاجية في المقاطعات أعمىسجمت 
اذ يعػػػػود السػػػػب  الػػػػى ، دونػػػػـكغـ/( 350وقػػػػد بمغػػػػت )، (الشػػػػرؽجزيػػػػرة االسػػػػكندرية فػػػػي  28و، الوسػػػػط

مػا أ، باالضافة الى استخداـ االسمدة والمبيدات لمكافحػة االفػات الزراعيػة، المياه وتوافرخصوبة التربة 
 (150الواقعػػػػة فػػػػي شػػػػرقي المنطقػػػػة ) (الحويجػػػػة والطالعػػػػة 5 )انتاجيػػػػة فظيػػػػرت ضػػػػمف المقاطعػػػػة أقػػػػؿ
وبسػػب  قمػػة االنتاجيػػة فػػي ىػػذه ، لمنافسػػة المحاصػػيؿ االخػػر ، كندريةناحيػػة االسػػفػػي وسػػط ، دونػػـكغـ/

 المقاطعة بصورة عامة وصغرالمساحة المزروعة بيذا المحصوؿ.
 2010نًذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔىاالَراجيح/كةى/ (17ؽكم )

 
 .(45تياَاخ انجذٔل ) :انًقذس 

 الخضروات ستعماالت االرض الزراعية لمحاصيلأ -ثانيا
لزراعيػػػػػة فػػػػػي ناحيػػػػػة ا رضاألسػػػػػتعماالت اتػػػػػاتي محاصػػػػػيؿ الخضػػػػػروات بالمرتبػػػػػة الثانيػػػػػة فػػػػػي 

مػػف اجمػػػالي ، %(28.8بنسػػبة )، دونمػػػا   (27536اذ بمغػػت مجمػػػوع المسػػاحة المزروعػػة )، االسػػكندرية
تقسػـ محاصػػيؿ الخضػػراوات حسػػ  مواعيػػد و ، (41جػػدوؿ )، 2010مسػاحة المحاصػػيؿ الزراعيػػة لسػػنة 

أمػا المتطمبػات الحراريػة لمحاصػيؿ الخضػراوات الشػتوية  خر  صيفية،وأتوية شإلى خضراوات  زراعتيا
ـ °( 18-15.5) ـ والمثمػى بػيف°( 7-4فاف الحدود الدنيا لدرجات الحرارة الواجػ  توفرىػا تتػراوح بػيف )

ا بػيف وبالنسػبة لمحاصػيؿ الخضػراوات الصػيفية فتتػراوح الحػدود الػدنيا ليػ، ـ°( 24-21والعظمى بػيف )
تتطمػػػػػػػػ  محاصػػػػػػػػيؿ و ، (1)ـ°( 35-29ـ والعظمػػػػػػػػى بػػػػػػػػيف )°( 29-21ـ والمثمػػػػػػػػى بػػػػػػػػيف )°( 10-28)

واف تكػػوف تربػػة خصػػبة غنيػػة بػػالمواد ، الخضػػروات تربػػة مزيجيػػة خفيفػػة خصوصػػا المحاصػػيؿ الجذريػػة
                                                           

 .6-5، ؿ1964عانًيح، االعكُذسيح، ، انًطثعح ان4انغيذ يذًذ انقمش، يذافيم انخنش، ه (1)
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تحتاج الى يد عاممة ذات خبػرة واسػواؽ ووسػائط نقػؿ خاصػة  و، (1)العضوية النتاج مختمؼ المحاصيؿ
  .وسريعة (ة)مبرد

 الخضروات الشتوية -0
  الخضػػػػرا  والبطاطػػػػا الخريفيػػػػة والشػػػػمغـ والشػػػػونذر أقالالبػػػػعمػػػػى مؿ الخضػػػػروات الشػػػػتوية تتشػػػػ

اذ تػػػزرع ىػػػذه ، باالضػػػافة الػػػى المحاصػػػيؿ الورقيػػػة مثػػػؿ الميانػػػو والخػػػس والقرنػػػابيط، والبصػػػؿ االخضػػػر
التوسػع  فػي  وفػرة الميػاه سػاعد المحاصيؿ وبمساحات كبيػرة اذا مػا قورنػت بالخضػروات الصػيفية بسػب

 .(واستخداـ طرؽ الري الحديثة )الري بالتنقيط، في زراعتيا خصوصا في المقاطعات المستصمحة
  :لممساحة التباين المكاني -أ

اف مجموع المساحة المزروعة بمحاصيؿ الخضروات الشػتوية  (14) والخريطة (46يبيف الجدوؿ )
% مػف مجمػوع (64بنسػبة )، ف مجموع مساحة المحاصػيؿ% م( 18.4بنسبة )، دونما   (17641)

 )الشػتوية ضػمف مقاطعػة واتاذ كانت اكبر مساحة النتػاج الخضػر ، مساحة محاصيؿ الخضروات
كوسػػػة  6 )مسػػػاحة ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿو ، %(27.5بنسػػػبة )، دونمػػػا   (4850) ( بمغػػػتمويمحػػػة 10
الجغرافػػي لمسػػاحة الخضػػروات ولتوضػػيح لتوزيػػع ، %(0.4بنسػػبة)، دونمػػا  ( 75) ( بمغػػتسػػباع أبػػوو 

 -الى ثالث فئات: صنفت 2010الشتوية لسنة 
 ( 4852 - 0052020الفئةةة االولةةى)   مويمحػػة فػػي الشػػماؿ  10تضػػـ ىػػذه الفئػػة مقػػاطعتيف) :دونمةةا

( 7845اذ بمغػت المسػاحة المزروعػة بالمحصػوؿ )، (جزيرة االسػكندرية فػي الشػرؽ 28و ، الشرقي
مستصػػمحة وذات  نيػػا اراض  والسػػب  يعػػود الػػى أ، %(44.5ة )مػػف مجمػػوع المسػػاحة بنسػػب، دونمػػا  

 باالضافة الى ايدي عاممة ذات خبرة.، خصوبة جيدة وتستخدـ طرؽ الري الحديثة
 ( 0052 - 522020الفئةةةةة الثانيةةةةة)   محػػػػـر مػػػػف  16تضػػػػـ ىػػػػذه الفئػػػػة سػػػػبع مقاطعػػػػات)  :دونمةةةةا

، الوطيفيػة14، الجيالويػة 17، الكرجيػة 12و، الجفجافػة11، حػاتـ وقػزاؽ فػي الغػر 13و، الجنو 
، دونمػا   (7750ىي وبمغت مجموع المسػاحة المزروعػة بالمحصػوؿ ) (ا  عوسج في الوسط 15و

 .% مف مساحة الخضراوات الشتوية(43.9بنسبة )

 ( 522 –75الفئةةة الثالثةةة )  اـ حيايػػا فػػي شػػماؿ  1) تضػػـ ىػػذه الفئػػة ثمػػاف مقاطعػػات ىػػي :دونمةةا
الشػػػػيحة، 4نػػػازوز مػػػف الجنػػػو ، و 18والطالعػػػة مػػػف الغػػػر ، والحويجػػػة  5، وناحيػػػة االسػػػكندرية

لوكػة فػي الوسػط( اذ بمغػت مجمػوع  أبػو 19االسػكندرية،  8الجراشػية، و7سػباع، و أبػوالكوسػة و 6و
مػػف المسػػاحة، ويعػػود السػػب  % (11.6، وتشػػكؿ نسػػبة )دونمػػا  ( 2046) المسػػاحة المزروعػػة بالمحصػػوؿ

   غير مستصمحة. أراض  انيا  ولحبو  والعمؼ، الى منافسة المحاصيؿ االخر  مثؿ محاصيؿ ا
  

                                                           

 .250-241َٕسخ يهيم انثشاصخ، اتشاْيى عثذ انجثاس انًؾٓذاَي، انجةشافيح انضساعيح، يقذس عاتك، ؿ (1)
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نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (46جذٔل)

2010 

 رقم

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتاجيت

 (دونمكغم/)

 1650 1.0 330 1.1 200 او ديايا 0

 1250 1.5 510 2.3 408 انؾيذح 4

 1400 1.0 333.2 1.3 238 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 1350 0.3 101.25 0.4 75 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 1200 1.3 428.4 2.0 357 انجشاؽيح 7

 2000 1.8 600 1.7 300 االعكُذسيح 8

 2300 32.7 11155 27.5 4850 يٕيهذح 02

 2100 6.1 2100 5.7 1000 انجفجافح 00

 2400 8.4 2880 6.8 1200 نكشجيحا 00

 1300 3.0 1040 4.5 800 داذى ٔلضاق 00

 1300 4.2 1430 6.2 1100 انٕهيفيح 04

 1250 3.5 1187.5 5.4 950 عٕعج أتٕ 05

 2000 5.6 1900 5.4 950 يذشو 06

 1900 7.0 2375 7.1 1250 انجيالٔيح 07

 1850 2.7 925 2.8 500 َاصٔص 08

 1600 2.2 748.8 2.7 468 نٕكح أتٕ 09

 2150 18.9 6439.25 17.0 2995 جضيشج االعكُذسيح 08

 1709.4 100 34153.4 100 17641 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

 2010نؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح نغُح انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذافيم انخنشٔاخ ا (14يشيطح )

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 46) انًقذس: تياَاخ انجذٔل
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 لالنتاج  التباين المكاني -ب
، طنػػا  ( 34153.4نتػػاج فػػي ناحيػػة االسػػكندرية بمػػا )االمجمػػوع ( 18) والشػػكؿ( 46يبػػيف الجػػدوؿ )

 10 )انتػػاج فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػىبمػػػا ، سػػكندريةناحيػػػة االيتبػػايف االنتػػػاج بػػػيف المقاطعػػات الزراعيػػػة ل
اذ تتميػػػػز ىػػػػذه ، %(32.7بنسػػػػبة ) طنػػػػا  ( 11155الواقعػػػػة فػػػػي شػػػػمالي شػػػػرؽ المنطقػػػػة ) (مويمحػػػػة

انتػاج  أقػؿو ، ممػا يزيػد مػف كميػة االنتػاج، فر االيػدي العاممػة والخبػرةاتػو و ، خصبة المقاطعة باراض  
الواقعػػػة فػػػي غربػػػي ، %(0.3بة )بنسػػػ طنػػػا  ( 101.25)( بمػػػاسػػػباع أبػػػوكوسػػػة و  6 )ضػػػمف مقاطعػػػة

 وذلؾ النخفاض المساحة المزروعة بالمحصوؿ. ناحية االسكندرية

 2010نًذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق/ (18) ؽكم

 
 (46تياَاخ انجذٔل ) انًقذس:  

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
العػػػاـ النتاجيػػػة محاصػػيؿ الخضػػػوات الشػػػتوية فػػػي اف المعػػدؿ  (19والشػػػكؿ) (46يبػػيف الجػػػدوؿ)

كانػػػػػت االنتاجيػػػػػة متباينػػػػػة بػػػػػيف المقاطعػػػػػات دونػػػػػـ كغـ/ (1709.4)، 2010ناحيػػػػػة االسػػػػػكندرية لسػػػػػنة 
وقد بمغت ، ناحية االسكندريةفي وسط  (الكرجية 12 )انتاجية في مقاطعة  أعمىفقد سجمت ، الزراعية

عوامػؿ االنتػاج االخػر  مػف طػرؽ ري  وتػوافر، لتربةاذ يعود السب  الى خصوبة ا، دونـكغـ/( 2400)
الواقعػػة فػػي وسػػط  (الجراشػػية 7 )انتاجيػػة فظيػػرت ضػػمف المقاطعػػة أقػػؿامػػا ، حديثػػة وبػػد عاممػػة وخبػػرة

التي تعاني تربتيا مف قمة الخصوبة والتممح وردا ة التصريؼ كونيا غير ، دونـكغـ/ (1200المنطقة )
زروعػة بيػذا المحصػوؿ وقمػة االنتاجيػة فػي ىػذه المقاطعػة انعكس عمى صػغر المسػاحة الم، مستصمحة

 بصورة عامة.
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 ًذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح ن دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 19) ؽكم

 2010نغُح 

 
 .(46تياَاخ انجذٔل ) انًقذس:      

 : الخضروات الصيفية –2
، الموبيػا، البطػي ، الرقػي، الباذنجػاف، يػاالبام، الخيػار، الطماطػة)عمػى مؿ الخضروات الصيفيةتتش

تعػػد مسػاحات الخضػػروات الصػػيفية قميمػة اذا مػػا قورنػت بحجػػـ المسػػاحة ، (البصػػؿ اليػابس، الفمفػؿ
 .الزراعية وبمساحة الخضروات الشتوية

  :لممساحة التباين المكاني - أ
الصيفية  واتاف مجموع المساحة المزروعة بمحاصيؿ الخضر  (15والخريطة) (47يبيف الجدوؿ )

% مف مجموع (36بنسبة )، % مف مجموع مساحة المحاصيؿ(10.3بنسبة ) دونما   (9895)
الصيفية ضمف  واتاذ كانت اكبر مساحة النتاج الخضر ، واتمساحة محاصيؿ الخضر 

 )مساحة ضمف مقاطعة أقؿو ، %(21.3بنسبة )، دونما   (2110) ( بمغتمويمحة 10 )مقاطعة
محصوؿ لسنة مولتوضيح لتوزيع الجغرافي ل، %(1.5بنسبة)، دونما  ( 150)( بمغتاـ حيايا1

 الى ثالث فئات: صنفت 2010
 ( 0002 – 0052020الفئةةةة االولةةةى )  مويمحػػػة فػػػي  10تضػػػـ ىػػػذه الفئػػػة مقاطعػػػة واحػػػدة ) :دونمةةةا

، مػف دونمػا  ( 2110(، اذ بمغت المساحة المزروعػة بالمحصػوؿ )ناحية االسكندريةالشماؿ الشرقي ل
مستصػمحة وذات خصػوبة جيػدة  أراض  % ويعز  السػب  الػى انيػا (21.3بنسبة )مجموع المساحة 

 . (1)وتتوفر فييا طرؽ ري حديثة واليد العاممة والخبرة
 ( 0052 – 452020الفئةةةةة الثانيةةةةة )  جزيػػػػرة  28تضػػػػـ ىػػػػذه الفئػػػػة سػػػػبع مقاطعػػػػات ىػػػػي)  :دونمةةةةا

الجيالويػػػة،  17يػػػة، الكرج 12الجفجافػػػة، و11محػػػـر مػػػف الجنػػػو ،  16االسػػػكندرية مػػػف الشػػػرؽ، و

                                                           

 .2022يٕيهذح، َيغاٌ،  10دساعح ييذاَيح، يمهثهح يع عذد انًضاسعيٍ في يُطمح انذساعح، يماهعح  (1)
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عوسػػج فػػي الوسػػط( ىػػػي وبمغػػت مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة بالمحصػػػوؿ  أبػػو 15الوطيفيػػة، و14
 % مف مجموع المساحة الكمية.(54بنسبة ) دونما  ( 5345)

 ( 452 - 052الفئةة الثالثةة )  اـ حيايػا فػي شػػماؿ  1تضػـ ىػذه الفئػة تسػع مقاطعػات ىػي ): دونمةا
حػػاتـ وقػػػزاؽ مػػف الغػػر  بسػػػب  منافسػػة محاصػػػيؿ 13والطالعػػة، والحويجػػػة 5، وناحيػػة االسػػكندرية

الشػػيحة، 4نػػازوز مػػف الجنػػو ، و 18اخػػر  مثػػؿ محاصػػيؿ الحبػػو  الصػػيفية والعمػػؼ والبسػػتنة، و
لوكػة فػي الوسػط( ويعػود السػب  فػي  أبػو 19االسػكندرية،  8الجراشية، و7سباع، و أبوالكوسة و 6و

حجميػػػا، اذ بمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة  ذلػػػؾ الػػػى ارتفػػػاع عػػػدد الحيػػػازات الزراعيػػػة وصػػػغر
 % مف مجموع المساحة.(24.7، وتشكؿ نسبة )دونما  ( 2440) بالمحصوؿ

نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذافيم انخنشٔاخ انقيفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (47جذٔل )

2010 

 سلى

 انًماهعح
 اعى انًماهعح

 انًغادح

 (دَٔى)
% 

 االَراق

 (هٍ)
% 

 اجيحاالَر

 (دَٔى)كةى/

 1500 1.1 225 1.5 150 او ديايا 0

 1500 1.9 375 2.5 250 انؾيذح 4

 1500 2 390 2.6 260 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 1600 2.4 480 3.0 300 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 1500 1.9 375 2.5 250 انجشاؽيح 7

 2000 3.1 600 3.0 300 االعكُذسيح 8

 2400 25.8 5064 21.3 2110 يٕيهذح 02

 2300 8.2 1610 7.1 700 انجفجافح 00

 2300 8.1 1587 7.0 690 انكشجيح 00

 1250 1.8 343.75 2.8 275 داذى ٔلضاق 00

 1700 6.1 1190 7.1 700 انٕهيفيح 04

 1400 4.6 910 6.6 650 عٕعج أتٕ 05

 2000 7.1 1400 7.1 700 يذشو 06

 1600 5.3 1048 6.6 655 انجيالٔيح 07

 2100 4.8 945 4.5 450 َاصٔص 08

 1800 1.9 369 2.1 205 نٕكح أتٕ 09

 2200 14 2750 12.6 1250 جضيشج االعكُذسيح 08

 1802.94 100 19661.75 100 9895 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

 لالنتاج  مكانيالتباين ال -ب
، طنػا   (19661.75مجمػوع انتػاج فػي ناحيػة االسػكندرية بمػا ) (20والشكؿ) (47يبيف الجدوؿ )

 (مويمحػة 10 )انتاج فػي مقاطعػة أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل
تربتيػػا وتتػػوافر فييػػا وذلػػؾ لخصػػبة % (25.8بنسػػبة ) طنػػا   (5064الواقعػػة فػػي شػػمالي شػػرؽ المنطقػػة )

انتاج  أقؿو ، مما يزيد كمية االنتاج، تتوفر االيدي العاممة والخبرةو ، باستخداـ طرؽ الري الحديث المياه
 %.(1.1بنسبة ) طنا  ( 225) ناحية االسكندريةالواقعة في شماؿ  (اـ حيايا 1 )ضمف مقاطعة
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 ح في َاديح االعكُذسيح نغُحانرٕصيع انًكاَي نًغادح يذافيم انخنشٔاخ انقيفي (15يشيطح )
2010 

 
 .Arc GIS 10.8.1 برنامج باستخداـ( 47) بيانات جدوؿ المصدر:

 2010ًذافيم انخنشٔاخ انقيفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ن هٍاالَراق/( 20) انؾكم

 
 ( 47انًقذس: تياَاخ انجذٔل )    
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
ات الصػيفية فػي اصيؿ الخضرو اف المعدؿ العاـ النتاجية مح (21) والشكؿ (47) يبيف الجدوؿ

كانػػػػت االنتاجيػػػة متباينػػػة بػػػيف المقاطعػػػػات ، دونػػػـكغـ/ (1802.94)، 2010ناحيػػػة االسػػػكندرية لسػػػنة 
، ناحيػة االسػػكندريةالواقعػة فػي شػماؿ  (مويمحػة 10 مقاطعػة )انتاجيػة فػي  أعمػىفقػد سػجمت ، الزراعيػة

عػػػود السػػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة وتػػػوافر الميػػػاه واسػػػتخداـ الػػػري اذ ي، دونػػػـكغـ/( 2400وقػػػد بمغػػػت )
أمػا ، باالضػافة الػى اسػتخداـ االسػمدة والمبيػدات لمكافحػة االفػات الزراعيػة، بالتنقيط في بعػض المػزارع

، دونػـكغـ/ (1250الواقعة في غر  المنطقة ) (حاتـ وقزاؽ 13 )انتاجية فظيرت ضمف المقاطعة أقؿ
، غير مستصمحة وتعاني مف سو  الخدمات الزراعيػة المقدمػة أراض  وىي ، يةناحية االسكندر في وسط 

 المساحة المزروعة بيذا المحصوؿ وقمة االنتاجية في ىذه المقاطعة بصورة عامة. انعكس عمى صغر
 ًذافيم انخنشٔاخ انقيفيح في َاديح االعكُذسيح ى ندَٔاالَراجيح كةى/ ( 21) ؽكم

 2010نغُح 

 
 (47نجذٔل )انًقذس: تياَاخ ا

 استعماالت االرض الزراعية لمحاصيل العمف -ثالثا
، لزراعيػة فػي ناحيػة االسػكندريةا رضاألسػتعماالت اتي محاصيؿ العمػؼ بالمرتبػة الثالثػة فػي تأ

% مػػػػف اجمػػػػالي المسػػػػاحة المزروعػػػػة (17.4بنسػػػػبة )، دونمػػػػا   (16650اذ بمغػػػػت مجمػػػػوع المسػػػػاحتيا )
وغالبػػػا مػػػاتكوف ىػػػذه المحاصػػػيؿ متداخمػػػة مػػػع محاصػػػيؿ ، 2010بمختمػػػؼ المحاصػػػيؿ الزراعيػػػة لسػػػنة 

 البساتيف خصوصا في المقاطعات التي تحتوي عمى مساحات واسعة مف البساتيف. 
 حصول الجت م -0

فضػال ، بنسبة عالية مػف البػروتيف افد الحيو زو يد محصوؿ الجت مف محاصيؿ العمؼ الميمة و يع
ناحيػة ف أىـ محاصيؿ العمؼ المزروعػة فػي مانو  ومحيواف كعمؼ اخضر وجاؼ ل ىعف انو يعط
 20البقػػا  فػي التربػػة اكثػر مػػف  يمكنػوُ  أنُيمحصػػوؿ اقتصػادي معمػػروتػأتي أىميتػػو مػف  االسػكندرية

 30منػو اكثػر مػف  إذ تعطػي األصػناؼ الجديػدةسػنوات  (4 – 3)سنة ولكف العمر االقتصادي لػو 
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وىػػذا ، حشػػة فػػي السػػنة (12 -10وىػػو كثيػػر الحشػػات إذ يعطػػي نحػػو ) .(1)دونـسػػنويا فػػي الػػ طػػف
السػنة وىػذه صػفة ال توجػد  يعني الحصوؿ عمى عمػؼ طػازج ذي قيمػة غذائيػة عاليػة معظػـ اشػير

لمحصػػوؿ الجػػت فدرجػػة الحػػرارة العظمػػى  امػػا المتطمبػػات الحراريػػة، (2)فػػي معظػػـ محاصػػيؿ العمػػؼ
ة المزيجيػػة العميقػػة الجػػت فػػي التربػػ زراعػػة جػػودتو ، (3)ـْ  (30والمثمػػى )، ـْ ( 1والصػػغر  )، ـْ ( 37)

  بموعديف ىما الربيع والخريؼ. ناحية االسكندريةويزرع الجت في  (4)ؼالجيدة الصر 
 لممساحة  التباين المكاني -أ

 دونما   (7500اف مجموع المساحة المزروعة بمحصوؿ الجت ) (16والخريطة) (48يبيف الجدوؿ )
مجمػػػػوع مسػػػػاحة محاصػػػػيؿ  % مػػػػف(45بنسػػػػبة )، % مػػػػف مجمػػػػوع مسػػػػاحةالمزروعة(7.8بنسػػػػبة )
 دونمػا   (2000) ( بمغػتمويمحػة 10 )كانت اكبر مساحة النتػاج الجػت ضػمف مقاطعػة فقد، العمؼ

بنسػػبة  دونمػػا   (30)( بمغػػتاوقػػاؼ داود باشػػا 23 )مسػػاحة ضػػمف مقاطعػػة أقػػؿو  (%،26.7بنسػػبة )
 .الى ثالث فئات صنفت 2010% ولتوضيح لتوزيع الجغرافي لمحصوؿ الجت لسنة (0.4)

 تقػع  التػيمويمحػة  10تضػـ ىػذه الفئػة مقاطعػة واحػدة ) :دونما   (0222 – 852020) فئة االولىال
حيػػث بمغػػػت المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػػوؿ ، (ناحيػػػة االسػػكندريةفػػي الجػػز  الشػػػمالي الشػػرقي مػػف 

مستصػػػمحة وذات  أراض  % ويعػػػز  السػػػب  الػػػى الػػػى انيػػػا (26.7بنسػػػبة )، دونمػػػا  ( 2000الجػػػت)
 .فة الى وجود ثروة حيوانيةباالضا، خصوبة جيدة

 ( :852 – 022020الفئة الثانية)   جزيػرة االسػكندرية  28تضـ ىػذه الفئػة سػت مقاطعػات ): دونما
، الجفجافػػػة11، حػػػاتـ وقػػػزاؽ فػػػي الغػػػر 13و، نػػػازوز فػػػي الجنػػػو  18و، محػػػـر16و، فػػػي الشػػػرؽ

، ونمػػػا  د (3129) وبمغػػت مجمػػػوع المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػػوؿ الجػػت (الكرجيػػة فػػي الوسػػػط12و
 % مف مجموع المساحة.(41.7بنسبة )

 ( :022 – 02الفئةةةة الثالثةةةة)   الجوبػػػة  26ىػػػي)  ة مقاطعػػػةعشػػػر  يتضػػػـ ىػػػذه الفئػػػة ثمػػػان :دونمةةةا
 22، لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  21، لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  20، ناحيػػة االسػػكندريةوالصػيبح فػػي جنػػوبي غػػر  

فػي الغػر  بسػب  التوسػع ، اود باشػااوقػاؼ د 23، اوالد مسػمـ 25، البيػراوي 24، لوكة أبوبساتيف 
اـ حيايػػا فػػي شػػماؿ  1، الحويجػػة والطالعػػة فػػي الغػػر 5و، العمرانػػي وانخفػػاض المسػػاحة المزروعػػة

، الجراشػػػية7و، سػػباع أبػػػوالكوسػػة و 6و، الشػػيحة4قمػػة الثػػروة الحيوانيػػػة و، ناحيػػة االسػػػكندريةغػػر  
مزراعػػػػة لوجػػػػود منػػػػاطؽ بسػػػػب  انخفػػػػاض المسػػػػاحة الصػػػػالحة ل، (الجيالويػػػػة 17، عوسػػػػج أبػػػػو15و

                                                           

ٕعيح انًذافيم انعهفيح ٔانشعٕيح، داس انكردة نهطثاعدح ٔانُؾدش، جايعدح سيناٌ ادًذ نطيف انركشيري ٔآيشٌٔ، َ (1)

 .257، ؿ 1988انًٕفم، 

ينيش عثاط اتدشاْيى، اعدرعًاالخ االسك انضساعيدح فدي لنداء يداَميٍ، اهشٔددح دكردٕساِ، جايعدح تةدذاد، كهيدح  (2)

 .62، ؿ2005انرشتيح اتٍ سؽذ، 

 59عى ععذ خ انخأخ، يقذس عاتك، ؿيجيذ االَقاسخ، عثذ انذًيذ ادًذ انيَٕظ، لا (3)

 .79، ؿ1988َافش دغيٍ ففش، يذافيم انعهف ٔانًشاعي، يطثعح انرعهيى انعاني ٔانثذا انعهًي، تةذاد،  (4)
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ناحيػة لوكة التػي تقػع وسػط  أبوجزرة  27، ، لوكة أبو19و، الوطيفية14و، االسكندرية8و، مممحة
اذ بمغػػت مجمػػوع المسػػاحة  (بسػػب  منافسػػة المحاصػػيؿ االخػػر  كػػالحبو  والخضػػروات االسػػكندرية

 .% مف المساحة(31.3وتشكؿ نسبة )، دونما   (2351المزروعة بمحصوؿ الجت)

 
 2010نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (48)جذٔل 

 اسم انمقاطعت رقم انمقاطعت
 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتاجيت

 (دونمكغم/)

 11000 1.3 1100 1.3 100 او ديايا 0

 10000 0.5 450 0.6 45 انؾيذح 4

 9500 1.0 902.5 1.3 95 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 9500 1.2 1045 1.5 110 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 9000 0.8 720 1.1 80 انجشاؽيح 7

 10000 1.7 1500 2.0 150 االعكُذسيح 8

 12000 27.3 24000 26.7 2000 يٕيهذح 02

 12000 4.8 4200 4.7 350 انجفجافح 00

 12000 6.8 6000 6.7 500 انكشجيح 00

 10000 5.1 4440 5.9 444 داذى ٔلضاق 00

 11000 3.8 3300 4.0 300 انٕهيفيح 04

 9400 3.2 2820 4.0 300 عٕعج أتٕ 05

 13000 8.1 7150 7.3 550 يذشو 06

 11000 3.8 3300 4.0 300 انجيالٔيح 07

 12500 12.1 10625 11.3 850 َاصٔص 08

 11000 2.5 2200 2.7 200 نٕكح أتٕ 09

 13000 2.2 1950 2.0 150 نٕكح أتٕتغاذيٍ  02

 13500 1.2 1080 1.1 80 نٕكح أتٕتغاذيٍ  00

 13000 0.6 520 0.5 40 نٕكح أتٕتغاذيٍ  00

 13000 0.4 390 0.4 30 ألاف دأد تاؽا 00

 12500 1.1 1000 1.1 80 انثيشأخ 04

 13000 1.1 988 1.0 76 أالد يغهى 05

 11000 1.5 1320 1.6 120 انجٕتح ٔاالفيثخ 06

 13000 0.7 650 0.7 50 نٕكح ٕأتجضسج  07

 12500 7.1 6250 6.7 500 جضيشج االعكُذسيح 08

 11496 100 87900.5 100 7500 انمجموع

  .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 لالنتاج  التباين المكاني -ب
( 87900.5مجمػػوع انتػػاج الجػػت فػػي ناحيػػة االسػػكندرية بمػػا )( 22) شػػكؿوال( 48يبػػيف الجػػدوؿ )

 10 )انتاج في مقاطعة أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  
اذ تتميػػػز ىػػػذه  (%،27.3بنسػػػبة )، طنػػػا  ( 24000الواقعػػػة فػػػي شػػػمالي شػػػرؽ المنطقػػػة ) (مويمحػػػة

ممػػػا يزيػػػد مػػػف كميػػػة ، فر الخبػػػرة وااليػػػدي العاممػػػةاتتػػػو و ، فر الميػػػاهاوتػػػو ، خصػػػبة المقاطعػػػة بػػػاراض  
 (%،0.4بنسػػػبة ) طنػػػا  ( 390) ( بمػػػااوقػػػاؼ داود باشػػػا 23 )انتػػػاج ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿو ، االنتػػػاج

، وذلػؾ بسػب  صػغر المسػاحة الصػالحة لمزراعػة فػي ىػذه المقاطعػة ناحيػة االسػكندريةوسػط الواقعة فػي 
 بصورة عامة. 

 2010ٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح انر (16يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1 برنامج باستخداـ( 48المصدر: بيانات الجدوؿ )

 لالنتاجية التباين المكاني-ج
اف المعػػػدؿ العػػػاـ النتاجيػػػة محصػػػوؿ الجػػػت فػػػي ناحيػػػة ( 23) والشػػػكؿ( 48) يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ
، كانت االنتاجية متباينة بػيف المقاطعػات الزراعيػة دونما  كغـ/( 11496)، 2010االسكندرية لسنة 

وقػػد  ناحيػػة االسػػكندريةفػػي غػػر   (لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  21 )انتاجيػػة فػػي مقاطعػػة أعمػػىفقػػد سػػجمت 
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باالضػػػافة الػػػى ، الميػػػاه وتػػوافراذ يعػػػود السػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة ، دونمػػػا  كغـ/( 13500بمغػػت )
ناحيػػػػة فػػػػي وسػػػػط  (الجراشػػػػية 7 )ة فظيػػػػرت ضػػػػمف مقاطعػػػػةانتاجيػػػػ أقػػػػؿامػػػػا ، اسػػػػتخداـ االسػػػػمدة

تعػػاني تربتيػػا مػػف  التػػيمستصػػمحة الغيػػر وىػػي مػػف المقاطعػػات ، دونمػػا  كغـ/( 9000) االسػػكندرية
 الضعؼ وقمة الخصوبة والتممح وردا ة التصريؼ.

 2010نًذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق/( 22) ؽكم

 
 (.48نجذٔل )انًقذس: تياَاخ ا      

2010ًذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح ن دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 23) ؽكم

 
 .(48انًقذس: تياَاخ انجذٔل )      

  محصول البرسيم -0
د البرسػػيـ مػػف محاصػػيؿ العمػػؼ التػػي تػػزرع فػػي فصػػؿ الشػػتا  ويعطػػي انتاجػػا  خػػالؿ اشػػير يعػػ    
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اذ تتطمػ  زراعتػو ، (1)المنخفضػة وحتػى المرتفعػة ةرار يتحمؿ درجػة الحػ، الشتا  وبداية فصؿ الربيع
ـْ ويمكػػػػػف اسػػػػػتخداـ ( وصػػػػػغر  )صػػػػػفر، ـْ ( 33 – 30ومثمػػػػػى )، ـْ ( 53درجػػػػػة حػػػػػرارة وعظمػػػػػى )

إذ أثبتػػت ، ةمحصػوؿ البرسػيـ سػػمادا  عضػويا  بعػػد قمبػو فػػي التربػة ولػػو اثػر كبيػػر فػي الػػدورة الزراعيػ
ويمتػػاز المحصػػوؿ بقدرتػػو  ،(2)%(50مقػػدار )الدراسػػات إف البرسػػيـ قػػد زاد حاصػػؿ حبػػو  القمػػح ب

يػػز ىػػذا تمي و، (3)العاليػػة عمػػى مقاومػػة األدغػػاؿ والحشػػائش وكػػذلؾ لػػو القػػدرة عمػػى مقاومػػة األمػػالح
اف البرسػػيـ محصػػوؿ  فضػػال عػػف، الواحػػد قياسػػا  بمحصػػوؿ الجػػت دونما  المحصػػوؿ بارتفػػاع غمػػة الػػ

حمػة فػي م ر أخػحاصػيؿ م الؿحػإ كانيػةإمة ممػا يعنػي يمػال شػيورا  قما رضاألفصمي ال يمكث في 
 .(4)الرقعة الزراعية نفسيا

 لممساحة  التباين المكاني -أ
 (6233) اف مجموع المساحة المزروعة بمحصوؿ البرسيـ (17والخريطة) (49يبيف الجدوؿ )    
%مػف مجمػوع (37.43بنسػبة )، مػف مجمػوع مسػاحة المحاصػيؿ المزروعػة (%6.5بنسبة )، دونما  

 (مويمحػػػة 10 )اذ كانػػػت اكبػػػر مسػػػاحة النتػػػاج البرسػػػيـ ضػػػمف مقاطعػػػة، يؿ العمػػػؼمسػػػاحة محاصػػػ
 دونمػا   (30)( بمغػتداود باشػا 23)مساحة ضمف مقاطعة  أقؿ% و (24.1بنسبة )، دونما   (1500)

 :الى ثالث فئات صنفت 2010محصوؿ لسنة م% ولتوضيح لتوزيع الجغرافي ل( 0.5بنسبة )
 ( :0522 - 522020الفئة االولى) التػيمويمحػة  10تضـ ىذه الفئة مقاطعة واحدة ىي)  :ونما  د 

اذ بمغػػت المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػػوؿ  (ناحيػػة االسػػكندريةتقػػع فػػي الجػػز  الشػػمالي الشػػرقي مػػػف 
ذات خصػػػػوبة جيػػػػدة  أراض  % ويعػػػػود السػػػػب  الػػػػى انيػػػػا (24.1بنسػػػػبة )، دونمػػػػا  ( 1500البرسػػػػيـ )

 حيوانية جيدة تتطم  زراعة ىذا المحصوؿ.باالضافة الى وجود ثروة ، وتتوفر فييا المياه

 ( :522 – 052020الفئةةةة الثانيةةةة )  جزيػػػرة  28تضػػػـ ىػػػذه الفئػػػة عشػػػر مقاطعػػػات ىػػػي ): دونمةةةا
، و16و، االسػػػػكندرية فػػػػي الشػػػػرؽ حػػػػاتـ وقػػػػزاؽ فػػػػي الغػػػػر ، 13نػػػػازوز فػػػػي الجنػػػػو ، و 18محػػػػـر

لوكػػة فػػي  أبػػو 19الجيالويػػة، و 17عوسػػج،  أبػػو15الوطيفيػػة، و14الكرجيػػة، و12الجفجافػػة، و11
% (56.36بنسػبة ) دونمػا  ( 3513برسػيـ )الوسط( وبمغت مجموع المسػاحة المزروعػة بمحصػوؿ ال

  مف مجموع المساحة.

 ( :052 – 02الفئةةةة الثالثةةةة )  الجوبػػػة  26) تضػػػـ ىػػػذه الفئػػػة اربػػػع عشػػػر مقاطعػػػات ىػػػي :دونمةةةا
 22لوكػػة،  أبػػواتيف بسػػ 21لوكػػة،  أبػػوبسػػاتيف  20، ناحيػػة االسػػكندريةوالصػيبح فػػي جنػػوبي غػػر  

تقػع وسػط  التػياوالد مسػمـ  25البيػراوي،  24اوقػاؼ داود باشػا فػي الغػر ،  23لوكة،  أبوبساتيف 
                                                           

عٕاد عيغد عثداط، صساعدح يذافديم انعهدف فدي انعدشاق، انٓي دح انعايدح نهرعدأٌ ٔانردذسية ٔاإلسؽداد انضساعدي،  (1)

 .13، ؿ 1990

 َفغّ.عثاط، عٕاد عيغد  (2)

 121عايذ عهٕو دغيٍ انذشتي، يقذس عاتك، ؿ  (3)

 .168يانذ اكثش عثذ خ، يقذس عاتك، ؿ (4)
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الحويجػػػة 5، والسػػػب  يعػػػود الػػػى صػػػغر المسػػػاحة الزراعيػػػة والتوسػػػع العمرانػػػي، وناحيػػػة االسػػػكندرية
نافسػػة المحاصػػيؿ لوكػػة بسػػب  م أبػػوجػػزرة  27والطالعػػة فػػي الغػػر  بسػػب  قمػػة الثػػروة الحيوانيػػة، و

 7سػػػػباع، و أبػػػػوالكوسػػػػة و  6الشػػػػيحة، و 4، وناحيػػػػة االسػػػػكندريةاـ حيايػػػػا فػػػػي شػػػػماؿ  1االخػػػػر ، 
غيػػػػر مستصػػػػمحة(، اذ بمغػػػػت مجمػػػػوع  أراض  االسػػػػكندرية فػػػػي الوسػػػػط بسػػػػب  انيػػػػا  8الجراشػػػػية، و

 % مف المساحة.(19.5، وتشكؿ نسبة )دونما  ( 1220المساحة المزروعة بمحصوؿ البرسيـ )

مجمػػػوع انتػػػاج البرسػػػيـ فػػػي ناحيػػػة ( 24والشػػػكؿ)( 49)يبػػػيف الجػػػدوؿ :لالنتةةةاج بةةةاين المكةةةانيالت -ب
بمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  ( 44405.7االسكندرية بما )

بنسػػػبة  طنػػػا  ( 11250)الواقعػػػة فػػػي شػػػمالي شػػػرؽ المنطقػػػة (حػػػةمويم 10 )انتػػػاج فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػى
فر اتػػو و ، الثػػروة الحيوانيػػة جيػػدة وتػػوافر، واسػػعة وخصػػبة أراض  اذ تتميػػز ىػػذه المقاطعػػة بػػ% (25.3)

 اوقػػاؼ داود 23 )انتػػاج ضػػمف مقاطعػػة أقػػؿو ، ممػػا يزيػػد مػػف كميػػة االنتػػاج، االيػػدي العاممػػة والخبػػرة
بسػب  صػغر المسػاحة ، ناحية االسػكندرية% الواقعة في وسط (0.5)بنسبة طنا  ( 225)( بمغتباشا
 حة لمزراعة في ىذه المقاطعات بصورة عامة، ومنافسة المحاصيؿ االخر ، والتوسع العمراني.الصال

 2010في َاديح االعكُذسيح نغُح  انثشعيىنًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل ا (49جذول )

 رقم

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتاجيت

 (دونمكغم/)

 7000 %2.4 1050 2.4 150 او ديايا 0

 7000 0.9 420 1.0 60 انؾيذح 4

 6700 1.2 536 1.3 80 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 7000 1.3 560 1.3 80 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 7000 1.5 665 1.5 95 انجشاؽيح 7

 7000 1.9 840 1.9 120 االعكُذسيح 8

 7500 25.3 11250 24.1 1500 يٕيهذح 02

 7500 5.9 2625 5.6 350 انجفجافح 00

 7600 5.6 2470 5.2 325 انكشجيح 00

 6000 5.4 2400 6.4 400 داذى ٔلضاق 00

 6500 5.1 2275 5.6 350 انٕهيفيح 04

 6400 4.5 2003.2 5.0 313 عٕعج أتٕ 05

 7500 4.2 1875 4.0 250 يذشو 06

 7000 3.9 1750 4.0 250 انجيالٔيح 07

 7300 8.2 3650 8.0 500 َاصٔص 08

 6500 4.0 1787.5 4.4 275 نٕكح أتٕ 09

 7800 1.8 780 1.6 100 نٕكح أتٕتغاذيٍ  02

 7500 1.5 675 1.4 90 نٕكح أتٕتغاذيٍ  00

 7500 0.7 300 0.6 40 نٕكح أتٕتغاذيٍ  00

 7500 0.5 225 0.5 30 ألاف دأد تاؽا 00

 7500 1.5 675 1.4 90 انثيشأخ 04

 7400 1.2 518 1.1 70 أالد يغهى 05

 7300 2.5 1095 2.4 150 انجٕتح ٔاالفيثخ 06

 7400 1.1 481 1.0 65 نٕكح أتٕجضسج  07

 7000 7.9 3500 8.0 500 جضيشج االعكُذسيح 08

 7136 100 44405.7 100 6233 انمجموع

 .2022منشورة، المصدر: مديرية زراعة بابؿ، شعبة زراعة االسكندرية، قسـ التخطيط والمتابعة، بيانات غير 
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 2010انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح (17يشيطح ) 

 
 .Arc GIS 10.8.1 برنامج باستخداـ( 49المصدر: بيانات الجدوؿ )

2010نثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح نًذقٕل ا هٍ االَراق/( 24ؽكم)

 
 .(49انًقذس: تياَاخ انجذٔل )       
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػدؿ العػػػاـ النتاجيػػػة محصػػػوؿ البرسػػػيـ فػػػي ناحيػػػة  (25) والشػػػكؿ (49) يبػػػيف الجػػػدوؿ    

، كانػػت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػةدونػػـ، كغـ/ (7136)، 2010االسػػكندرية لسػػنة 
وقػػد  يػػة االسػػكندريةناحفػػي غػػر   (لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  20 )انتاجيػػة فػػي مقاطعػػة أعمػػىفقػػد سػػجمت 

باالضػػػػافة الػػػػى ، الميػػػػاه وتػػػػوافراذ يعػػػػود السػػػػب  الػػػػى خصػػػػوبة التربػػػػة ، دونػػػػـكغـ/( 7800بمغػػػػت )
ناحيػػػة فػػػي غػػػر   (حػػػاتـ وقػػػزاؽ13)انتاجيػػػة فظيػػػرت ضػػػمف مقاطعػػػة  أقػػػؿامػػػا ، االسػػػمدة اسػػتعماؿ

وردا ة  وىي مف المقاطعػات التػي تعػاني تربتيػا مػف الضػعؼ والػتممح دونـ،كغـ/( 6000) االسكندرية
 التصريؼ. 

2010ًذقٕل انثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح ن دَٔىَراجيح كةى/ اال( 25) ؽكم

 
 .(49انًقذس: تياَاخ انجذٔل ) 

 محصول المخاليط العمفية -0
وتتكػػوف مػػف خمػػط بػػذور ، تػػزرع المخػػاليط العمفيػػة لغػػرض تقػػديميا كعمػػؼ اخضػػر لمحيوانػػات      

ثػػـ زرعيػػا مثػػؿ زراعػػة البرسػػيـ مػػع الشػػعير الف الشػػعير يتحمػػؿ الكثػػر مػػف نػػوع مػػف النباتػػات ومػػف 
او زراعػػة  ،(1)درجػات الحػرارة المنخفضػة ويعمػؿ عمػػى حمايػة البرسػيـ فػي المرحمػػة االولػى مػف نمػوه

ولممخػػاليط العمفيػػة اىميػػة كبيػػرة تكمػػف فػػي  ،(2)الػػذرة البيضػػا  العمفيػػة مػػع الػػدخف ومػػع المػػاش وغيػػره
تػػوفر  و، جـ عػػف رعػػي الحيوانػػات لنػػوع واحػػد مػػف المحاصػػيؿ العمفيػػةالتقميػػؿ مػػف خطراالنتفػػاخ النػػا

 .(3)التنوع في القيمة الغذائية لمحيوانات

                                                           

ايُح جثداس يطدش دسٔيدؼ اندذنيًي، يمٕيداخ انرًُيدح انضساعيدح انًغدرذايح فدي يذاف،دح االَثداس، اهشٔددح دكردٕساِ،  (1)

 .172، ؿ2013جايعح االَثاس، كهيح انرشتيح، 

 .2022ح، دضيشاٌ، دساعح ييذاَي (2)

يذغٍ عهي انجُاتي، يَٕظ عثذ انمادس عهي، انًذيم اند اَراق انًذافديم انذمهيدح، داس انكردة، جايعدح انًٕفدم،  (3)

 .199، ؿ1996
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 لممساحة  التباين المكاني -أ
اف مجموع المساحة المزروعػة بمحصػوؿ المخػاليط العمفيػة  (18والخريطة) (50يبيف الجدوؿ )    

مف ، %(17.5بنسبة )، حاصيؿ المزروعةمف مجموع مساحة الم، %( 3بنسبة )، دونما   (2917)
 18 )اذ كانػػت اكبػػر مسػػاحة النتػػاج المحصػػوؿ ضػػمف مقاطعػػة، مجمػػوع مسػػاحة محاصػػيؿ العمػػؼ

( لوكػة أبػوبساتيف  22 )مساحة ضمف مقاطعة أقؿ% و (17.1بنسبة )، دونما   (500)( بمغتنازوز
خػػاليط العمفيػػة لسػػنة % ولتوضػػيح لتوزيػػع الجغرافػػي لمحصػػوؿ الم(0.5بنسػػبة )، دونمػػا   (15) بمغػػت

 -الى ثالث فئات: صنفت 2010
 ( 522 – 009020الفئة االولى)   تقػع  التػي، مويمحػة 10تضـ ىذه الفئة اريػع مقاطعػات )  :دونما

وذلؾ بسب  ، جزيرة االسكندرية في الشرؽ 28و، ناحية االسكندريةفي الجز  الشمالي الشرقي مف 
ويعػز  السػب  الػى ، نازوز في الجنػو  18و، ـمحر 16و، مستصمحة أراض  خصوبة التربة كونيا 

بمغت المساحة المزروعة  فقد (وجود ثروة حيوانية جيدة فضال عف، ذات خصوبة جيدة أراض  انيا 
 %. (51.4بنسبة )، دونما  ( 1500بمحصوؿ المخاليط العمفية )

 ( 009 – 70020الفئةةة الثانيةةة)   20و ،حػػاتـ وقػػزاؽ13تضػػـ ىػػذه الفئػػة تسػػع مقاطعػػات ) :دونمةةا 
، الوطيفيػػة14و، الكرجيػػة12و، الجفجافػػة11، لوكػػة فػػي الغػػر  أبػػوبسػػاتيف  21، لوكػػة أبػػوبسػػاتيف 

المسػػاحة المزروعػػة وبمغػػت مجمػػوع  (لوكػػة فػػي الوسػػط أبػػو19و، الجيالويػػة 17، عوسػػج أبػػو15و
 % مف مجموع المساحة الكمية.(32، بنسبة )دونما  ( 932بالمحصوؿ )

 ( 70 – 05الفئةةة الثالثةةة )  الجوبػػة والصػػيبح فػػي  26تضػػـ ىػػذه الفئػػة اثناعشػػر مقاطعػػة ) :دونمةةا
االسػػكندرية،  8اوقػػاؼ داود باشػػا، و 23لوكػػة،  أبػػوبسػػاتيف  22، ناحيػػة االسػػكندريةجنػػوبي غػػر  

، السب  يعود لمتوسع العمراني عمى ناحية االسكندريةتقع وسط  التياوالد مسمـ  25البيراوي،  24
الشػػػػيحة، 4اـ حيايػػػػا فػػػػي الشػػػػماؿ الغربػػػػي، و1ة والطالعػػػػة، الحويجػػػػ5الزراعيػػػػة، و راض  حسػػػػا  األ

لوكػػة فػػي الغػػر ، والسػػب  صػػغر  أبػػوجػػزرة  27الجراشػػية فػػي الوسػػط، 7سػػباع، و أبػػوالكوسػػة و 6و
غمػػػػ  أو مسػػػػاحة الحيػػػػازات، فضػػػػال عػػػػف منافسػػػػة محاصػػػػيؿ اخػػػػر  مثػػػػؿ الحبػػػػو  والخضػػػػروات، 

مسػاحة المزروعػة بالمحصػوؿ غير مستصػمحة( اذ بمغػت مجمػوع ال مقاطعات ىذه الفئة ىي اراض  
 % مف المساحة.(16.6وتشكؿ نسبة ) ،دونما  ( 485)

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
مجمػػػػوع انتػػػػاج المخػػػػاليط العمفيػػػػة فػػػػي ناحيػػػػة االسػػػػكندرية بمػػػػا ( 26والشػػػػكؿ)( 50يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )

انتػاج فػي  مػىأعبمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعيػة ل، طنا  ( 5897.7)
خصػبة  اذ تتميػز ىػذه المقاطعػة بػاراض   (%،15.9بنسػبة ) طنا  ( 925)( بمغتنازوز 18 )مقاطعة

اـ  1انتػاج ضػمف مقػاطعتي)  أقػؿو ، ووجود ثػروة حيوانيػة توفر االيدي العاممة و، وبمساحة واسعة
 ناحيػػػػةلوكػػػػة الواقعػػػػة فػػػػي غػػػػر   أبػػػػوبسػػػػاتيف  22و، ناحيػػػػة االسػػػػكندريةحيايػػػػا فػػػػي شػػػػماؿ غػػػػر  
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وذلػػؾ بسػػب  صػػغر المسػػاحة الصػػالحة المزروعػػة  (%،0.5بنسػػبة ) طنػػا  ( 30بمغػػت )( االسػػكندرية
 ومنافسة محاصيؿ العمؼ االخر .، بالمحصوؿ

نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انًخانيو انعهفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (50جذٔل )

2010 

 رقم

 انمقاطعت

 اسم

 انمقاطعت

 انمساحت

 ( دونم)
% 

 االنتاج

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

  (دونم)كغم/

 1500 1.8 106.5 2.4 71 انؾيذح 4

 1450 1.4 82.65 2 57 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 1600 1.7 100.8 2.2 63 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 1500 1.6 90 2.1 60 انجشاؽيح 7

 2000 0.7 40 0.7 20 االعكُذسيح 8

 2300 15.3 887.8 13.2 386 يٕيهذح 02

 2400 5.7 328.8 4.7 137 انجفجافح 00

 2500 5.9 342.5 4.7 137 انكشجيح 00

 1400 1.9 109.2 2.7 78 داذى ٔلضاق 00

 2300 5.5 319.7 4.8 139 انٕهيفيح 04

 1600 2.8 160 3.4 100 عٕعج أتٕ 05

 2300 12.1 706.1 10.5 307 يذشو 06

 1700 3.1 178.5 %3.60 105 انجيالٔيح 07

 1850 15.9 925 17.1 500 َاصٔص 08

 1600 2.5 144 3.1 90 نٕكح أتٕ 09

 2000 1.9 188 3.2 94 نٕكح أتٕتغاذيٍ  02

 2100 3.8 218.4 3.6 104 نٕكح أتٕتغاذيٍ  00

 2000 0.5 30 0.5 15 نٕكح أتٕتغاذيٍ  00

 1950 1 58.5 1 30 ألاف دأد تاؽا 00

 2000 0.9 50 0.9 25 انثيشأخ 04

 1850 0.6 37 0.7 20 د يغهىأال 05

 2200 1.5 88 1.4 40 انجٕتح ٔاالفيثخ 06

 2000 2.2 128 2.2 64 نٕكح أتٕجضسج  07

 2150 9.4 548.25 8.7 255 جضيشج االعكُذسيح 08

 1910 100 5897.7 100 2917 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 2010 انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انًخانيو انعهفيح في َاديح االعكُذيح نغُح (18يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج  (50انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 2010ًذقٕل انًخانيو انعهفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ن هٍاالَراق / ( 26ؽكم)

 
 .(50انًقذس: تياَاخ انجذٔل )      
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػدؿ العػػاـ النتاجيػػة محصػػوؿ المخػػاليط العمفيػػة فػػي ناحيػػة  (27والشػػكؿ) (50يبػػيف الجػػدوؿ)

، كانػػت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة دونػػـ،كغـ/ (1910)، 2010االسػػكندرية لسػػنة 
وقػػػد بمغػػػت  ناحيػػػة االسػػػكندريةفػػػي وسػػػط  (الكرجيػػػة 12 )مقاطعػػػةانتاجيػػػة فػػػي  أعمػػػىفقػػػد سػػػجمت 

االنتػػػاج الحديثػػػة مػػػف  طرائػػػؽاذ يعػػػود السػػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة واسػػػتخداـ ، دونػػػـكغـ/( 2500)
( 1400فػػي غػػػر  ) (حػػاتـ وقػػزاؽ13 )فظيػػرت ضػػمف مقاطعػػة ،انتاجيػػة أقػػؿامػػا ، مكننػػة واسػػمدة

 وىي مقاطعة غير مستصمحة. دونـ،كغـ/
 2010ًذقٕل انًخانيو انعهفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ن دَٔىَراجيح كةى/ اال( 27ؽكم)

 
 .(50انًقذس: تياَاخ انجذٔل )      

 لبستنةااستعماالت االرض الزراعية لمحاصيل  -رابعا
ىتماما مف عػدد كبيػر مػف المػزارعيف أ ىف المحاصيؿ الزراعية التي تمقم ةد محاصيؿ البستنتع
 يػاأن فضػال عػف، خػر األمػردود اقتصػادي عػاؿذ اذا مػا قورنػت بالمحاصػيؿ الزراعيػة  ه مػفر دتنظرا  لما 

معديػػد مػػػف ل ليػػةأو شػػكؿ جػػز ا  ميمػػا مػػف غػػذا  االنسػػاف وتعػػد بعػػض اشػػجار الفاكيػػة ومنتجاتيػػا مػػادة ت
تاتي محاصيؿ . (1)غيرىاو  ألصباغوامواد التجميؿ والعطور والزيوت و  دويةاألالصناعات مثؿ صناعة 

اذ بمغػػػت مجمػػػوع ، لزراعيػػػة فػػػي ناحيػػػة االسػػػكندريةا رضاألسػػػتعماالت ابالمرتبػػػة الرابعػػػة فػػػي البسػػػتنة 
مػػػف اجمػػػالي المسػػػاحة المزروعػػػة فػػػي مختمػػػؼ ، %(8.3بنسػػػبة )، دونمػػػا   (7984المسػػػاحة المسػػػتثمرة )

ىميتيػػػػا الغذائيػػػػة وىػػػػي نسػػػػبة قميمػػػػة قياسػػػػا بأ، (41ينظػػػػر الجػػػػدوؿ ) 2010المحاصػػػػيؿ الزراعيػػػػة لسػػػػنة 
 . ديةواالقتصا
 

                                                           

 .22ؿ، يقذس عاتكعهي ادًذ ْاسٌٔ،  (1)
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بزراعػة بسػاتيف النخيػؿ لعػددة اسػبا  منيػا  ناحيػة االسػكندريةاىتـ المزارعػوف فػي : بساتين النخيل -0
ذلؾ امكانية زراعة مختمؼ المحاصيؿ الزراعية تحػت وك، الطبيعية لزراعتيا ظروؼ البيئة مال مة

تحققو ىذه  المردود االقتصادي الكبير الذي فضال عف، ظالليا مثؿ محاصيؿ العمؼ والحمضيات
لنخيػؿ وجذوعػو ومػا ينػتج عػف ذلػؾ مػف صػناعات ا ؼعلتمػور او فػي سػا تػاجإني فػ وا سػ شجاراأل

درجػػػة حػػػرارة يتطمػػػ  النخيػػػؿ ، خبػػػرة المػػػزارعيف المتوارثػػػة فػػػي زراعتيػػػافضػػػال عػػػف ، محميػػػة مختمفػػػة
تنمػو اشػجار النخيػؿ بمختمػؼ ، (1)ـْ ( 50ـْ ومثمػى )( 9وصغر  ) ـ°( 44-18بيف ) تكوفعظمى 

تحتاج الى  و، (2) ()تربة كتوؼ االنيار واع التر  اال اف التربة المزيجية العميقة الجيدة الصرؼان
ريػة موزعػة عمػى  (60 – 30مياه كافية لذلؾ ترتفع كثافتيا بالقر  مف مجاري االنيار اذ تحتػاج )

 .(3)اياـ السنة
 لممساحة  التباين المكاني -أ 

اف مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة باشػػػػجار النخيػػػػؿ  (19والخريطػػػػة)، (51يبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )    
، ناحيػػة االسػػكندريةة فػػي مػػف مجمػػوع مسػػاحة المحاصػػيؿ الرئيسػػ (%7.6بنسػػبة )، دونمػػا   (7275)

( نخمػة، حيػث 291000يمػا عػددىا )اذ ، مػف مجمػوع مسػاحة محاصػيؿ البسػتنة (%91.1بنسبة )
بنسػبة ، دونمػا   (1285) بمغػت( مويمحػة 10 )كانت اكبر مساحة النتاج المحصوؿ ضػمف مقاطعػة

بنسػػػػبة ، دونمػػػػا   (50)( بمغػػػػتاوقػػػػاؼ داوود باشػػػػا 23 )مسػػػػاحة ضػػػػمف مقاطعػػػػة أقػػػػؿو  (%،17.7)
الػػى ثػػػالث  صػػنفت 2010لمحصػػػوؿ اشػػجار النخيػػؿ لسػػػنة  التبػػايف المكػػانيولتوضػػيح  (%،0.7)

  :فئات
 تقػع  التييمحة مو  10تضـ ىذه الفئة اربع مقاطعات )  :دونما   (0085 - 452020) الفئة االولى

مستصػمحة وذات  والسػب  يعػود الػى انيػا اراض   ناحيػة االسػكندريةفي الجػز  الشػمالي الشػرقي مػف 
الجيالويػػة فػػي الوسػػط بسػػب  وجػػود  17، نػػازوز فػػي الجنػػو  18و، محػػـر16و، ، خصػػوبة جيػػدة

بمغػػػت  فقػػػد، (ايػػػدي عاممػػػة ذات خبػػػرة واالسػػػتفادة مػػػف المبػػػادرة الزراعيػػػة لزيػػػادة المسػػػاحة المزروعػػػة
  (%.48.8بنسبة )، دونما  ( 3549المساحة المزروعة بمحصوؿ اشجار النخيؿ)

 جزيػػػػػرة  28تضػػػػػـ ىػػػػػذه الفئػػػػػة تسػػػػػع مقاطعػػػػػات ) و  :دونمةةةةةا   (452 – 020020) الفئةةةةةة الثانيةةةةةة
حػػػاتـ 13و، الجوبػػػة والصػػػيبح فػػػي جنػػػوبي غػػػر  26، ناحيػػػة االسػػػكندريةاالسػػػكندرية فػػػي الشػػػرؽ 

، الكرجيػػػة12و، الجفجافػػػة11، لوكػػػة فػػػي الغػػػر  أبػػػوبسػػػاتيف  21، لوكػػػة أبػػػوبسػػػاتيف  20و، وقػػػزاؽ
وبمغت مجموع المساحة المزروعة بالمحصػوؿ ، (اـ حيايا في الشماؿ 1، لوكة في الوسط أبو19و

                                                           

افيدح انعشاليددح، يخهدف ؽدالل يشعددي، اثدش انًُددار فدي انذددذ يدٍ اَرؾداس َخهددح انرًدش ٔاَراجٓددا، يجهدح انجًعيددح انجةش (1)

 .19، ؿ1996( كإٌَ االٔل 32انعذد)

، داس ٔائدم نهُؾدش ٔانرٕصيدع، عًداٌ، 1يُقٕسدًذخ اتٕ عهي، في انجةشافيا االلرقاديح )انجةشافيا انضساعيدح(، ه (2)

 .97، ؿ2004االسدٌ، 

 .75ؿ، 1991عثذ االييش يٓذخ انًطيشخ، صساعح انُخيم ٔاَراجّ، كهيح انضساعح، جايعح انثقشج،  (3)
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 .مف مجموع المساحة (%34بنسبة )، دونما   (2472)

 2010 لسنة نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نثغاذيٍ انُخيم في َاديح االعكُذسيحا( 51جذٔل )
رقم 

انمقاط

 عت

 اسم انمقاطعت
 انمساحت

 ( دونم)
% 

 عذد

 اننخيم

 االنتاج

  (طن)
% 

 االَراجيح

 كةى/ؽجشج

 67.5 3.4 729 10800 3.7 270 او ديايا  1

 57.5 0.9 184 3200 1.1 80 انؾيذح 4

 50 0.7 150 3000 1 75 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 60 0.8 168 2800 1 70 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 60 1 211.2 3520 1.2 88 انجشاؽيح 7

 62.5 1.2 250 4000 1.4 100 االعكُذسيح 8

 75 17.7 3855 51400 17.7 1285 يٕيهذح 10

 80 3.7 800 10000 3.4 250 انجفجافح 11

 80 3.8 828.8 10360 3.6 259 انكشجيح 12

 57.5 4.8 1035 18000 6.2 450 داذى ٔلضاق 13

 65 2.4 527.8 8120 2.8 203 انٕهيفيح 14

 57.5 1.4 305.9 5320 1.8 133 عٕعج أتٕ 15

 75 7.9 1722 22960 7.9 574 يذشو 16

 75 8.3 1800 24000 8.2 600 انجيالٔيح 17

 77.5 9.3 2015 26000 8.9 650 َاصٔص 18

 70 5.5 1201.2 17160 5.9 429 نٕكح أتٕ 19

 87.5 5.4 1179.5 13480 4.6 337 نٕكح أتٕتغاذيٍ  20

 91.25 5 1095 12000 4.1 300 نٕكح أتٕتغاذيٍ  21

 87.5 1.4 297.5 3400 1.2 85 نٕكح أتٕتغاذيٍ  22

 85 0.8 170 2000 0.7 50 ألاف دأد تاؽا 23

 85 2.4 510 6000 2.1 150 انثيشأخ 24

 90 1.7 360 4000 1.4 100 أالد يغهى 25

 80 4.4 960 12000 4.1 300 انجٕتح ٔاالفيثخ 26

 85 1.9 408 4800 1.6 120 نٕكح أتٕجضسج  27

 77.5 4.5 982.7 12680 4.4 317 جضيشج االعكُذسيح 28

 100 7275 انمجموع
291000 

 
21745.6 100 

74.1 

 

 .2022انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، تياَاخ غيش يُؾٕسج، 

 (020 – 52الفئة الثالثةة)   23، لوكػة أبػوبسػاتيف  22تضػـ ىػذه الفئػة اثناعشػر مقاطعػة ) :دونمةا 
اوالد مسػمـ  25، البيػراوي 24، ناحيػة االسػكندريةلوكة في الغػر   أبوجزرة  27، اوقاؼ داود باشا

والتوسػػع ، تقػػع الوسػػط ويعػػود السػػب  فػػي ذلػػؾ لصػػغر الحيػػازات الزراعيػػة لػػبعض المقاطعػػات التػػي
الحويجة  5، الجراشية7و، سباع أبوالكوسة و 6و، الشيحة4و، البستنة أراض   العمراني عمى حسا 

عوسج السب  يعود الى االىماؿ وعدـ االىتماـ  أبو15و، الوطيفية14و، االسكندرية 8و، والطالعة
فضػػال عمػػى انيػػا ، بالبسػػاتيف وانتشػػار االافػػات وعػػدـ تسػػير طػػائرات زراعيػػة لمكافحتػػو والوقايػػة منػػو

وتشكؿ ، دونما   (1254اذ بمغت مجموع المساحة المزروعة بالمحصوؿ )، (محةغير مستص اراض  
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 مف مجموع المساحة. (%17.2نسبة )
 2010( انرٕصيع انًكاَي نًغادح تغاذيٍ انُخيم في َاديح االعكُذيح نغُح 19يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1( تاعرخذاو تشَايج 51انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 النتاج: ل التباين المكاني -ب
مجمػػػػػػوع انتػػػػػػاج التمػػػػػػور فػػػػػػي ناحيػػػػػػة االسػػػػػػكندرية بمػػػػػػا  (28والشػػػػػػكؿ) (51يبػػػػػػيف الجػػػػػػدوؿ )    

انتػػاج  أعمػػىبمػا ، ناحيػة االسػػكندريةيتبػػايف االنتػاج بػػيف المقاطعػات الزراعيػػة ل، طنػا   (21745.6)
 (%،17.7بنسػػبة ) طنػػا   (3855الواقعػػة فػػي شػػمالي شػػرؽ المنطقػػة ) (مويمحػػة 10 )فػػي مقاطعػػة

 أقػػؿو ، تػػوفر االيػػدي العاممػػة والخبػػرة و، خصػػبة وبمسػػاحة واسػػعة مػػف بسػػاتيف أراض  وجػػود وذلػػؾ ل
الواقعػػػة فػػػي  (%،0.7بنسػػػبة ) طنػػػا  ( 150) ( بمغػػػتالحويجػػػة والطالعػػػة 5 )انتػػػاج ضػػػمف مقاطعػػػة
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 وذلؾ لقمة االنتاجية وصغر المساحة المزروعة بالمحصوؿ.، ناحية االسكندريةغر  
2010س انُخيم في َاديح االعكُذسيح نغُح نرًٕ هٍ( االَراق / 28ؽكم )

 
 (.51انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 : لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػػػدؿ العػػػػػاـ النتاجيػػػػػة بسػػػػػاتيف النخيػػػػػؿ فػػػػػي ناحيػػػػػة  (29والشػػػػػكؿ) (51يبػػػػػيف الجػػػػػدوؿ)    

، زراعيػةكانت االنتاجية متباينػة بػيف المقاطعػات ال ،شجرةكغـ/ (74.1)، 2010االسكندرية لسنة 
وقػػد  ناحيػػة االسػػكندريةفػػي غػػر   (لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  )21انتاجيػػة فػػي مقاطعػػة  أعمػػىفقػػد سػػجمت 

، الميػاه وتوافراذ يعود السب  الى خصوبة التربة النيا كتوؼ انيار ، شجرةكغـ/( 91.25بمغت )
 أقػػػؿ امػػػا، باالضػػػافة الػػػى الخبػػػرة واسػػػتخداـ االسػػػمدة والمبيػػػدات كػػػاف لػػػو دور فػػػي زيػػػادة االنتاجيػػػة

وىػي  شػجرةكغـ/( 50فػي غػر  المنطقػة ) (الحويجة والطالعة 5 )انتاجية فظيرت ضمف مقاطعة
االنتاجية بصػورة  فيتعاني مف قمة الخدمات المقدمة مف المزارعيف مما اثر  التيمف المقاطعات 

 ومنافسة المحاصيؿ االخر .، عامة
 2010كُذسيح نغُح نرًٕس انُخيم في َاديح االع ؽجشج( االَراجيح كةى/ 29ؽكم)

 (.51انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 بساتين اشجار الفاكهة -0



 انفصم انثانث: استعماالث األرض انسراعيت في ناحيت اإلسكنذريت من حيث انمساحت واإلنتاج واإلنتاجيت  

  (0202-0202نهمذة )

 
107 

وخريطة توزيع بساتيف اشجار الفاكية  (19مف خالؿ مالحظة خريطة توزيع بساتيف النخيؿ )     
 التبػػػايف المكػػػانيألشػػػجار الفواكػػػو و  التبػػػايف المكػػػانييالحػػػظ اف ىنالػػػؾ توافقػػػا  وتطابقػػػا  بػػػيف  (20)

وقػد جػا  ذلػؾ لعػدـ قػدرة ، ؿ فحيػث مػا وجػدت أشػجار النخيػؿ وجػدت أشػجار الفواكػوألشجار النخيػ
أشجار الفواكو عمى تحمؿ التطرؼ في ارتفاع درجات الحرارة لذلؾ تزرع عادة تحت ظالؿ أشجار 

فضػػػال  عػػػف اف ، وىػػػذا يفسػػػر تركػػز زراعػػػة أشػػػجار الفواكيػػة وتػػػداخميا مػػػع اشػػجار النخيػػػؿ، النخيػػؿ
مكانيػة إبقائيػا عمػى األشػجار مػدةميز بطوؿ بعض أشجار الفواكو تت اوخزنيػا فػي ، نضػج ثمارىػا وا 

ممػػا يشػػجع عمػػى ، حالػػة الظػػروؼ الجويػػة الرديئػػة او فػػي حالػػة انخفػػاض أسػػعارىا مثػػؿ الحمضػػيات
شػػجار والفاكيػػة بمختمػػؼ انػػواع التػػر  اال اف التربػػة المزيجيػػة العميقػػة تنمػػو أ، التوسػػع فػػي زراعتيػػا

تحتػاج الػى ميػاه كافيػة  و، فضمة لكي يكوف نمػو االشػجار وانتاجيػا جيػداىي الم (1)الجيدة الصرؼ
شػػجار الفاكيػػة درجػػات الحػرارة ألأمػػا فيمػا يخػػص  .لػذلؾ ترتفػػع كثافتيػا بػػالقر  مػػف مجػاري االنيػػار

فبالنسػػػػبة ألشػػػػجار ، فػػػػاف درجػػػػات الحػػػػرارة المثمػػػػى المال مػػػػة لنموىػػػػا تختمػػػػؼ بػػػػيف محصػػػػوؿ و خػػػػر
ـ °( 29-21ـ والرمػػػػػاف بػػػػػيف )°( 38-15ة المثمػػػػػى ليػػػػػا بػػػػػيف)الحمضػػػػػيات تتػػػػػراوح درجػػػػػة الحػػػػػرار 

 .يتطم  يد عاممة ذات خبرة وراس ماؿ كافيو  .(2)ـ°( 38-21والمشمش بيف )
 لممساحة  التباين المكاني -أ

اشػػػجار الفاكيػػػو باف مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة  (20والخريطػػػة )، (52يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ )    
مػػف  (%8.88بنسػػبة )، المزروعػػةمجمػػوع مسػػاحة المحاصػػيؿ مػػف  (%0.7بنسػػبة )، دونمػػا   (709)

 16 )اذ كانػػت اكبػػر مسػػاحة النتػػاج المحصػػوؿ ضػػمف مقاطعػػة، مجمػػوع مسػػاحة محاصػػيؿ البسػػتنة
 )مسػاحة ضػمف مقاطعػة أقؿو  (%،10.6بنسبة )، دونما   (75) ناحية االسكندريةفي جنو   (محـر

 التبػػػايف المكػػػانيولتوضػػػيح  (%،1سػػػبة )بن، دونمػػػا  ( 7فػػػي وسػػػط المنطقػػػة ) (الحويجػػػة والطالعػػػة 5
 :الى ثالث فئات صنفت 2010لمحصوؿ اشجار الفاكيو لسنة 

 18و، محػػـر16و )تضػػـ ىػػذه الفئػػة خمػػس مقاطعػػات ىػػي :دونمةةا   (75 – 42020) الفئةةة االولةةى 
، بةخصػ أراض   نازوز في الجنو  ويعز  السب  الػى امكانيػة الزراعػة فػي ىػذه المقاطعػة الػى انيػا

، الجيالويػػة 17، لوكػػة فػػي الغػػر  أبػػوبسػػاتيف  20و، الػػى وجػػود ايػػدي عاممػػة ذات خبػػرةباالضػػافة 
بمغػت المسػاحة المزروعػة بمحصػوؿ اشػجار  فقػد، (مناطؽ كتوؼ انيػار، لوكة في الوسط أبو19و

 (%.46.8بنسبة )، دونما  ( 332الفاكيو )

 
 

 

 

                                                           

 .97، ؿيقذس عاتكيُقٕس دًذخ اتٕ عهي،  (1)

 .101يخهف ؽالل يشعي، انرثايٍ انًكاَي الؽجاس انفاكٓح ٔايكاَاخ ذًُيرٓا في انعشاق، يـ دس عاتك، ؿ (2)
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 2010َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نثغاذيٍ اؽجاس انفاكّٓ في ا (52جذٔل )

 رقم

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتاجيت

 (دونمكغم/)

 440 2.2 7.92 2.5 18 او ديايا  1

 400 1.6 5.6 2.0 14 انؾيذح 4

 400 0.8 2.8 1.0 7 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 350 0.8 2.8 1.1 8 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 300 1.0 3.6 1.7 12 انجشاؽيح 7

 500 1.4 5 1.4 10 االعكُذسيح 8

 450 2.2 7.65 2.4 17 يٕيهذح 10

 500 1.4 5 1.4 10 انجفجافح 11

 500 1.4 5 1.4 10 انكشجيح 12

 400 3.2 11.2 3.9 28 داذى ٔلضاق 13

 450 2.5 9 2.8 20 انٕهيفيح 14

 450 1.9 6.75 2.1 15 عٕعج أتٕ 15

 500 10.6 37.5 10.6 75 يذشو 16

 400 6.2 22 7.8 55 انجيالٔيح 17

 500 9.8 34.5 9.7 69 َاصٔص 18

 500 8.8 31 8.7 62 نٕكح أتٕ 19

 550 11.1 39.05 10.0 71 نٕكح أتٕتغاذيٍ  20

 550 5.5 19.25 4.9 35 نٕكح أتٕتغاذيٍ  21

 560 3.2 11.2 2.8 20 نٕكح أتٕتغاذيٍ  22

 560 3.2 11.2 2.8 20 ألاف دأد تاؽا 23

 600 5.9 21 4.9 35 انثيشأخ 24

 590 4.8 17.11 4.1 29 أالد يغهى 25

 550 6.2 22 5.6 40 انجٕتح ٔاالفيثخ 26

 540 3.1 10.8 2.8 20 نٕكح أتٕجضسج  27

 450 1.1 4.05 1.3 9 جضيشج االعكُذسيح 28

 479.6 100 352.98 100 709 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، مانًقذس: يذيشيح صساعح تات

 الجوبػة والصػيبح فػي 26) تضػـ ىػذه الفئػة خمػس مقاطعػات :دونمةا  ( 42 – 02020) الفئة الثانية
اوالد مسػػمـ  25البيػػراوي،  24لوكػػة فػػي الغػػر ،  أبػػوبسػػاتيف  21، حػػاتـ وقػػزاؽ13جنػػوبي غػػر ، و

 (%23.6، بنسبة )دونما  ( 167بمغت مجموع المساحة المزروعة بالمحصوؿ )و (، تقع الوسط التي
 مف مجموع المساحة.

 تقػع  التػيمويمحػة  10 )ىػي ةمقاطعػ ةتضـ ىذه الفئة خمػس عشػر  :دونما  ( 02 - 7) الفئة الثالثة
ناحيػػػة جزيػػػرة االسػػػكندرية فػػػي الشػػػرؽ  28، وناحيػػػة االسػػػكندريةفػػػي الجػػػز  الشػػػمالي الشػػػرقي مػػػف 

فػػػي الوسػػػط بسػػػب  انيػػػا منػػػاطؽ مستصػػػمحة واسػػػعة تيػػػتـ  الكرجيػػػة12الجفجافػػػة، و11، يةاالسػػػكندر 
الحويجػػة والطالعػػة، 5، وبزراعػة الحبػػو  والخضػروات ومحاصػػيؿ العمػؼ اكثػػر مػف اشػػجار الفاكيػو

فػػي الغػػر  ويعػػود السػػب  فػػي  (لوكػػة أبػػوجػػزرة  27اوقػػاؼ داود باشػػا،  23لوكػػة،  أبػػوبسػػاتيف  22
ياالضػػػافة الػػػى تػػػاثير التوسػػػع  الزراعيػػػة ذات مسػػػاحات صػػػغيرة الحجػػػـ، الحيػػػازات وجػػػود ذلػػػؾ الػػػى 
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الجراشػػية،  7سػػباع، و أبػػوالكوسػػة و  6الشػػيحة، و 4، والغربػػي اـ حيايػػا فػػي الشػػماؿ 1)، العمرانػػي
 فقػػػد(، مقاطعػػات غيػػػر مستصػػمحةفػػي الوسػػػط،  عوسػػػج أبػػو 15الوطيفيػػػة، و14االسػػكندرية، و 8و

  .مف المساحة (%46.8، تشكؿ نسبة )دونما  ( 332وؿ )بمغت مجموع المساحة المزروعة بالمحص
 2010انرٕصيع انًكاَي نًغادح تغاذيٍ اؽجاس انفاكّٓ في َاديح االعكُذيح نغُح  (20يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 52انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
 (352.98مػػػوع انتػػػاج الفاكيػػػو ناحيػػػة االسػػػكندرية بمػػػا )مج (30) والشػػػكؿ (52يبػػيف الجػػػدوؿ )    
 20 )انتاج في مقاطعة أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  

اذ ، ناحيػة االسػكندريةالواقعة في غر  ال (%11.1بنسبة ) طنا   (39.05) ( بمغتلوكة أبوبساتيف 
، الميػػػاه قػػػر  مػػػواردو النيػػػا تقػػػع فػػػي منطقػػػة كتػػػوؼ االنيػػػار ة خصػػػب أراض  تتميػػػز ىػػػذه المقاطعػػػة بػػػ

الحويجة والطالعة الواقعػة فػي غػر   5 )انتاج ضمف مقاطعة أقؿو ، فر االيدي العاممة والخبرةاتو تو 
كػؿ منيمػا عمػػى ل طنػا  ( 2.8) ( بمغػتفػػي الوسػطسػباع  أبػوكوسػة و  6ومقاطعػة ، ناحيػة االسػكندرية

صػػغر المسػػاحة الصػػالحة لمزراعػػة بصػػورة عامػػة فػػي ىػػذه   وذلػػؾ بسػػب (%0.8بنسػػبة )، التػػوالي
 .ومنافسة المحاصيؿ االخر ، المقاطعات
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2010الؽجاس انفاكّٓ في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق/ (30ؽكم)

 
 (52انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
تاجيػػػػػة اشػػػػػجار الفاكيػػػػػو فػػػػػي ناحيػػػػػة اف المعػػػػػدؿ العػػػػػاـ الن (31والشػػػػػكؿ) (52) يبػػػػػيف الجػػػػػدوؿ    

 كانػػت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة، ـدونػػكغـ/ (479.6)، 2010االسػػكندرية لسػػنة 
( 600وقد بمغت ) ناحية االسكندرية وسطفي  (البيراوي 24 )انتاجية في مقاطعة أعمىفقد سجمت 

باالضػافة الػى ، طقػة كتػوؼ االنيػارالنيا تقع في من اذ يعود السب  الى خصوبة التربة، دونـكغـ/
 7 )انتاجية فظيرت ضػمف مقاطعػة أقؿما أ، االسمدة والمبيدات لمكافحة االفات الزراعية استعماؿ
 .غير المستصمحةوىي مف المقاطعات  ،دونـكغـ/( 300في وسط المنطقة ) (الجراشية

2010ُح الؽجاس انفاكّٓ في َاديح االعكُذسيح نغى دَٔاالَراجيح كةى/ ( 31ؽكم)

 
 (52انًقذس: تياَاخ انجذٔل )
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 استعماالت االرض الزراعية لممحاصيل الصناعية  -خامسا
لزراعيػػػػة فػػػػي ناحيػػػػة ا رضاألسػػػػتعماالت اتػػػػاتي المحاصػػػػيؿ الصػػػػناعية بالمرتبػػػػة الخامسػػػػة فػػػػي 

مػػػػػف اجمػػػػػالي المسػػػػػاحة  (%0.9بنسػػػػػبة )، دونمػػػػػا   (830اذ بمغػػػػػت مجمػػػػػوع المسػػػػػاحتيا )، االسػػػػػكندرية
اذ يشػغؿ محصػوؿ السمسػـ  (41ينظػر الجػدوؿ)، 2010ختمؼ المحاصػيؿ الزراعيػة لسػنة المزروعة بم

ومحصػوؿ ، مف مجموع المساحة المزروعة في ناحية االسكندرية (%0.4بنسبة)، دونما   (396مساحة)
 (%.0.5بنسبة)، دونما   (434زىرة الشمس )

 :محصول السمسم -1
قتصػػادية وذلػػؾ لكػػوف بػػذوره ا ةيػػا أىميػػد محصػػوؿ السمسػػـ مػػف المحاصػػيؿ الصػػيفية التػػي ليعػػ     

ويحتػػاج ، يػدخؿ فػي الكثيػػر مػف الصػػناعات الغذائيػةو ، تعػد مػادة أوليػػة فػي صػػناعة الزيػوت النباتيػػة
لنمػػوه وتكػػويف  واف درجػػة الحػػرارة المثمػػى .(1)حتػػى حصػػادهسمسػػـ إلػػى جػػو دافػػة خػػالؿ مػػدة نمػػوه ال

(27األزىػػار ىػػػي ) ـْ
مزيجيػػػة خصػػػبة لزراعػػة السمسػػػـ رمميػػة ويفضػػؿ اف تكػػػوف التربػػة المختػػػارة  .(2)
ومف ، (4)مف المياه خالؿ الموسـ (دونما  /3ـ 4583يحتاج الى حوالي ) و، (3)جيدة الصرؼ والتيوية

ىػي اسػتخداـ الطػرؽ البدائيػة فػي  ناحية االسكندريةالتوسع في زراعتو في  تمنعاىـ االسبا  التي 
 .(5)يؿ االخر اكبر مف بقية المحاص ا  عممية حصاده مما يتطم  جيد

 احة: لممس التباين المكاني -أ
 (396اف مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػوؿ السمسػػـ) (21والخريطػػة) (53يبػػيف الجػػدوؿ )    
بنسػػػبة ، ناحيػػػة االسػػػكندريةفػػػي  الرئيسػػػةمػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة المحاصػػيؿ  (%0.41بنسػػػبة )، دونمػػا  

كانػػػت اكبػػػر مسػػػاحة لزراعػػػة السمسػػػـ  فقػػػد، مػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة المحاصػػػيؿ الصػػػناعية (47.7%)
 أقػػؿو  (%،10.9بنسػػبة )، دونمػػا   (43الواقعػػة شػػماؿ شػػرؽ المنطقػػة ) (مويمحػػة10 )ضػػمف مقاطعػػة

 دونمػا   (10) ( بمغتالشيحة في الوسط4و، اـ حيايا في الشمالي الغربي 1 )مساحة ضمف مقاطعة
 صػػنفت 2010ـ لسػػنة ولتوضػػيح لتوزيػػع الجغرافػػي لمحصػػوؿ السمسػػ (%،2.5بنسػػبة )، لكػػؿ منيمػػا

 :الى ثالث فئات
 (40 – 00020الفئة االولى)   التػيجزيػرة االسػكندرية  28تضػـ ىػذه الفئػة مقػاطعتيف ىػي)  :دونمةا 

اذ بمغػػػت المسػػػاحة ، (مويمحػػػة فػػػي الشػػػمالي الشػػػرقي 10و، ناحيػػػة االسػػػكندريةتقػػػع فػػػي شػػػرؽ مػػػف 
 أراض    الػػػػى انيػػػػا ويعػػػػز  السػػػػب (%،19.9بنسػػػػبة )، دونمػػػػا  ( 79المزروعػػػػة بمحصػػػػوؿ السمسػػػػـ)

                                                           

عثذ انذًيذ ادًذ انيَٕظ، عثذ انغراس عثذ خ انكشكجي، صساعح انًذافيم انقدُاعيح فدي انعدشاق، تةدذاد، يطثعدح  (1)

  .17، ؿ1977انكرة نهطثاعح ٔانُؾش،  يؤعغح داس

 . 57، ؿ 1971، 26، يجهذ 4يذدد يجيذ انذغٍ، انغًغى، يجهح انضساعح انعشاليح، انعذد  (2)

 .16، يقذس عاتك، ؿعثذ انذًيذ ادًذ انيَٕظ، عثذ انغراس عثذ خ انكشكجي (3)

 .28، ؿ1990ي ٔانثذا انعهًي، تةذاد، َافش دغيٍ ففش، انًذافيم انضيريح ٔانغكشيح، يطثعح انرعهيى انعان (4)

يٕيهذدح )لاعدى عهدي عثيدذ، ايٓداب كدامى، ادًدذ عدادل(، 10دساعح ييذاَيح، يماتهدح يدع عدذد يدٍ يضاسعدي يماهعدح  (5)

 .2022َيغاٌ، 
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 االيدي العاممة والخبرة. وتوافر، خصوبة جيدة

 (00 – 02020الفئةةة الثانيةةة )  و16تضػػـ ىػػذه الفئػػة سػػبع مقاطعػػات ) :دونمةةا ، نػػازوز فػػي 18محػػـر
لوكػػة  أبػػو19الوطيفيػػة، و14الكرجيػػة، و12الجفجافػػة، و11حػػاتـ وقػػزاؽ فػػي الغػػر ، 13الجنػػو ، و

مػػف  (%48، بنسػػبة )دونمػػا  ( 190زروعػػة بالمحصػػوؿ )فػػي الوسػػط(، وبمغػػت مجمػػوع المسػػاحة الم
 مجموع المساحة.

 (02 – 02الفئة الثالثة )  الحويجػة والطالعػة فػي غػر  5مقاطعػات ) يتضـ ىػذه الفئػة ثمػان :دونما
سػػػػػػباع،  أبػػػػػػوالكوسػػػػػػة و 6الشػػػػػػيحة، و4اـ حيايػػػػػػا فػػػػػػي الشػػػػػػماؿ الغربػػػػػػي، و 1، ناحيػػػػػػة االسػػػػػػكندرية

الجيالويػػػػة فػػػػي الوسػػػػط(، اذ بمغػػػػت مجمػػػػوع 17سػػػػج، وعو  أبػػػػو15االسػػػػكندرية، و8الجراشػػػػية، و7و
مف المساحة، ويعود  (%32.1، وتشكؿ نسبة )دونما  ( 127المساحة المزروعة بمحصوؿ السمسـ)

السػػػب  فػػػي ذلػػػؾ الػػػى صػػػغر المسػػػاحات المزروعػػػة لمنافسػػػة المحاصػػػيؿ االخػػػر  مثػػػؿ محاصػػػيؿ 
 الخضروات والعمؼ.

 2010ٕل انغًغى في َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقا (53جذٔل )

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، العكُذسيحؽعثح صساعح ا، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

انمساحت 

 ( دونم)
% 

اننتاج 

  (طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 175 2.3 1.75 2.5 10 او ديايا  1

 160 2.1 1.6 2.5 10 انؾيذح 4

 150 3.3 2.55 4.3 17 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 160 3.1 2.4 3.8 15 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 165 3.6 2.805 4.3 17 انجشاؽيح 7

 170 4.2 3.23 4.8 19 االعكُذسيح 8

 250 13.9 10.75 10.9 43 يٕيهذح 10

 245 7.9 6.125 6.3 25 انجفجافح 11

 240 8.4 6.48 6.8 27 انكشجيح 12

 165 6.4 4.95 7.6 30 داذى ٔلضاق 13

 160 4.8 3.68 5.8 23 انٕهيفيح 14

 160 3.9 3.04 4.8 19 عٕعج أتٕ 15

 190 6.2 4.75 6.3 25 يذشو 16

 170 4.4 3.4 5.1 20 انجيالٔيح 17

 200 8.3 6.4 8.1 32 َاصٔص 18

 180 6.5 5.04 7.1 28 نٕكح أتٕ 19

 230 10.7 8.28 9.1 36 جضيشج االعكُذسيح 28

 186.5 100 77.23 100 396 انمجموع
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 2010انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انغًغى في َاديح االعكُذسيح نغُح  (21يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 53انًقذس:اعرًادا عهد تياَاخ انجذٔل )     

مجمػػػوع انتػػػاج السمسػػػـ فػػػي ناحيػػػة ( 32والشػػػكؿ)( 53يبػػػيف الجػػػدوؿ ) :لالنتةةةاج التبةةةاين المكةةةاني -ب
بمػػا ، ناحيػػة االسػػكندريةيتبػػايف االنتػػاج بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة ل، طنػػا  ( 77.23االسػػكندرية بمػػا )

بنسػػبة ، طنػػا  ( 10.75الواقعػػة فػػي شػػمالي شػػرؽ المنطقػػة ) (مويمحػػة 10 )انتػػاج فػػي مقاطعػػة أعمػػى
ممػا يزيػد كميػة ، فر االيدي العاممة والخبرةاتو و  ،خصبة أراض  اذ تتميز ىذه المقاطعة ب (%،13.9)

الواقعػػة فػػي  (%،2.1بنسػػبة ) طنػػا  ( 1.6) ( بمغػػتالشػػيحة 4 )انتػػاج ضػػمف مقاطعػػة أقػػؿو ، االنتػػاج
 .بسب  صغر المساحة المزروعة، ناحية االسكندريةوسط 

2010نًذقٕل انغًغى في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق / ( 32) ؽكم

 
 .(53: تياَاخ انجذٔل )انًقذس     
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػػدؿ العػػػػاـ النتاجيػػػػة محصػػػػوؿ السمسػػػػـ فػػػػي ناحيػػػػة  (33والشػػػػكؿ) (53يبػػػػيف الجػػػػدوؿ)    

، كانػت االنتاجيػة متباينػة بػيف المقاطعػات الزراعيػة دونـ،كغـ/ (186.5)، 2010االسكندرية لسنة 
في الجز  الشمالي الشرقي لممنطقة وقػد بمغػت  (حةمويم 10 )انتاجية في مقاطعة أعمىفقد سجمت 

انتاجيػػة فظيػػرت  أقػػؿامػػا ، اذ يعػػود السػػب  الػػى تػػوفر الظػػروؼ البيئيػػة المالئمػػة، دونػػـكغـ/( 250)
 غير مستصمحة.  أراض  وذلؾ بسب  انيا ، دونـكغـ/ (150) ( بمغتالحويجة والطالعة 5 )ضمف

2010َاديح االعكُذسيح نغُح  نًذقٕل انغًغى في دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 33ؽكم)

 
 ( 53انًقذس: تياَاخ انجذٔل )    

 محصول زهرة الشمس -0
فػي صػناعة الزيػوت  ا  عد بذورىا مصػدرا رئيسػتو مف المحاصيؿ التي ليا أىمية اقتصادية كبيرة     

تعد مخمفات و ، في دباغة الجمود مةف واألصباغ والمواد المستعمأبو النباتية فضال عف صناعة الص
وتجػود زراعتػػو فػػي التػػر  ، (1)يػػدا  فػي تغذيػػة حيوانػػاتج لمحصػوؿ الناتجػػة عػػف ىػذه العمميػػات عمفػػاا

، ـْ ( 30 – 25)تكػػػػػوف بػػػػػيفيحتػػػػػاج درجػػػػػة حػػػػػرارة مثمػػػػػى  .(2)المزيجيػػػػػة الخصػػػػػبة الجيػػػػػدة الصػػػػػرؼ
 .(3)رية في الموسـ (12- 10يحتاج الى ) و، ـْ ( 7والصغر )، ـْ ( 35والعظمى)

 حة لممسا التباين المكاني -أ
اف مجمػػػػػػػوع المسػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػة بمحصػػػػػػػوؿ زىػػػػػػػرة  (22والخريطػػػػػػػة)، (54يبػػػػػػػيف الجػػػػػػػدوؿ )    

مػػػف  (%52.3بنسػػػبة )، مػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة المحاصػػػيؿ (%0.5بنسػػػبة )، دونمػػػا   (434الشػػػمس)

                                                           

انعدشاق، يجهدح االعدرار،  عذَاٌ اعًاعيم انياعيٍ، انعٕايم انجةشافيح ٔدٔسْا في ذثايٍ يذقٕل صْشج انؾًظ في (1)

 .132-127ؿ، 1991(، تةذاد، 9)انعذد 

 .37عثذ انذًيذ أدًذ انيَٕظ، عثذ انغراس عثذخ، صساعح انًذافيم انقُاعيح، يقذس عاتك، ؿ  (2)

 .12، ؿ1976(، 24يجيذ يذغٍ االَقاسخ ٔصييهّ، عثاد انؾًظ، يجهح انضساعح انعشاليح، يجهذ) (3)
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 )كانت اكبر مساحة النتاج زىرة الشمس ضمف مقاطعة فقد، مجموع مساحة المحاصيؿ الصناعية
كوسػػة  6 )مسػػاحة ضػمف مقاطعػة أقػؿو  (%15بنسػبة )، دونمػػا   (65)ت( بمغػجزيػرة االسػكندرية 28
ولتوضيح لتوزيػع الجغرافػي لمحصػوؿ زىػرة الشػمس  (%1.8بنسبة )، دونما   (8) ( بمغتسباع أبوو 

 :الى ثالث فئات صنفت 2010لسنة 
 (65 – 42020الفئةة االولةةى)   جزيػرة االسػػكندرية  28تضػـ ىػػذه الفئػة مقاطعػػة واحػدة ىػػي)  :دونمةةا

بمغػػػػت المسػػػػاحة المزروعػػػػة بمحصػػػػوؿ زىػػػػرة  فقػػػػد، (ناحيػػػػة االسػػػػكندريةتقػػػػع فػػػػي شػػػػرؽ مػػػػف  يالتػػػػ
ويعػػز  السػػب  الػػى امكانيػػة الزراعػػة فػػي ىػػذه المقاطعػػة الػػى  (%،15بنسػػبة )، دونمػػا   (65الشػػمس)

باالضػػػافة الػػػى امكانيػػػة اسػػػتخداـ المكننػػػة الزراعيػػػة ، مستصػػػمحة وذات خصػػػوبة جيػػػدة أراض  انيػػػا 
 .(1)نطاؽ واسعوعمى 

 (42 - 00020الفئةةة الثانيةةة)   مويمحػػة الواقعػػة فػػي  10تضػػـ ىػػذه الفئػػة ثمػػاف مقاطعػػات )  :دونمةةا
، حػػاتـ وقػػزاؽ فػػي الغػػر 13و، نػػازوز فػػي الجنػػو 18محػػـر و16، ناحيػػة االسػػكندريةشػػماؿ شػػرقي 

وبمغػػت مجمػػوع المسػػاحة ، (الجيالويػػة فػػي الوسػػط17و، الوطيفيػػة14و، الكرجيػػة12و، الجفجافػػة11
 مف مجموع المساحة المزروعة. (%56.9بنسبة )، دونما   (247لمحصوؿ )المزروعة با

 (00 - 8الفئةةة الثالثةةة)   الحويجػػة والطالعػػة فػػي 5تضػػـ ىػػذه الفئػػة ثمػػاف مقاطعػػات ىػػي) و :دونمةةا
، الجراشػية7و، سػباع أبػوالكوسػة و 6و، الشػيحة4و، اـ حيايا في الشػماؿ1، ناحية االسكندريةغر  

اذ بمغػت مجمػوع المسػاحة المزروعػة ، (لوكػة فػي الوسػط أبػو19و ،عوسػج أبو15و، االسكندرية8و
ويعػػػود السػػػب  ، مػػػف المسػػػاحة (%28.1وتشػػػكؿ نسػػػبة )، دونمػػػا   (122بمحصػػػوؿ زىػػػرة الشػػػمس )
فضػال عػف منافسػة محاصػيؿ اخػر  مثػؿ محاصػيؿ الخضػر ومحاصػيؿ ، مساحة الحيازات صػغيرة

 .غير مستصمحة أراض  اف مقاطعات ىذه الفئة ىي  و، العمؼ
 لالنتاج  التباين المكاني -ب

مجمػػػػوع انتػػػػاج زىػػػػرة الشػػػػمس فػػػػي ناحيػػػػة االسػػػػكندرية بمػػػػا  (34والشػػػػكؿ) (54يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )    
 28 )انتػاج أعمػىبمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعػات الزراعيػة ل، طنا   (78.95)

اذ تتميػػػز ىػػػذه  (%،20.6) بنسػػػبة طنػػػا   (16.25الواقعػػػة فػػػي شػػػرؽ المنطقػػػة ) (جزيػػػرة االسػػػكندرية
انتاج ضمف  أقؿو ، مما يزيد كمية االنتاج، فر االيدي العاممة والخبرةاتو و ، خصبة أراض  المقاطعة ب
 (%1.3بنسػػػبة ) طنػػػا  ( 1) ناحيػػػة االسػػػكندريةالواقعػػػة فػػػي وسػػػط  (سػػػباع أبػػػوالكوسػػػة و  6 )مقاطعػػػة

 وذلؾ بسب  صغر المساحة الصالحة لمزراعة لكونيا غير مستصمحة.
 
 

                                                           

 .2022دساعح ييذاَيح، َيغاٌ،  (1)
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 2010نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (54جذٔل )

 رقم

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 150 2.3 1.8 2.8 12 او ديايا  1

 140 1.8 1.4 2.3 10 انؾيذح 4

 125 2.5 2 3.7 16 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 125 1.3 1 1.8 8 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 120 2.6 2.04 3.9 17 انجشاؽيح 7

 150 3.2 2.55 3.9 17 االعكُذسيح 8

 200 8.9 7 8.1 35 يٕيهذح 10

 240 10.6 8.4 8.1 35 انجفجافح 11

 240 9.1 7.2 6.9 30 انكشجيح 12

 130 4.1 3.25 5.8 25 داذى ٔلضاق 13

 170 8.6 6.8 9.2 40 انٕهيفيح 14

 115 2.9 2.3 4.6 20 عٕعج أتٕ 15

 180 6.2 4.86 6.2 27 يذشو 16

 190 6.0 4.75 5.8 25 انجيالٔيح 17

 205 7.8 6.15 6.9 30 َاصٔص 18

 200 5.6 4.4 5.1 22 نٕكح أتٕ 19

 250 20.6 16.25 15.0 65 جضيشج االعكُذسيح 28

 176 100 78.95 100 434 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، شيح صساعح تاتمانًقذس: يذي

 2010انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذسيح نغُح  (22يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 54انًقذس:اعرًادا عهد تياَاخ انجذٔل )   
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 2010نًذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍَراق / اال( 34) ؽكم

 
 (54انًقذس: تياَاخ انجذٔل )      

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعدؿ العػاـ النتاجيػة محصػوؿ زىػرة الشػمس فػي ناحيػة  (35والشكؿ) (54يبيف الجدوؿ)    

، متباينػػة بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة كانػػت االنتاجيػػة دونػػـ،كغـ/ (176)، 2010االسػػكندرية لسػػنة 
ناحيػػػػة فػػػػي الجػػػػز  الشػػػػرقي ل (جزيػػػػرة االسػػػػكندرية 28 )انتاجيػػػػة فػػػػي مقاطعػػػػة أعمػػػػىفقػػػػد سػػػػجمت 
انتاجيػػػػة  أقػػػػؿمػػػػا أ، اذ يعػػػػود السػػػػب  الػػػػى خصػػػػوبة التربػػػػة، دونػػػػـكغـ/( 250بمغػػػػت ) االسػػػػكندرية

يػػػػا مػػػػف تعػػػػاني تربت التػػػػي، دونػػػػـكغـ/ (115)( بمغػػػػتعوسػػػػج أبػػػػو 15 )فظيػػػػرت ضػػػػمف مقاطعػػػػة
 الضعؼ وقمة الخصوبة وارتفاع المموحة كونيا غير مستصمحة.

2010نغُح نًذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذسيح دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 35ؽكم)

 
 (54انًقذس: تياَاخ انجذٔل )    
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 المبحث الثاني
 0202واقع اتستمماال  االض  الرضايي  يي ناحي  االتسكندضي  لتسن  

 تمهيد
مػف ، 2020واقع استعماالت االرض الزراعية فػي ناحيػة االسػكندرية لسػنة  ىذا المبحث يتناوؿ

ويالحػػػظ خمػػػو بعػػػض المقاطعػػػات مػػػف بعػػػض المحاصػػػيؿ ، التبػػػايف المكػػػانيحيػػػث الخصػػػائص العامػػػة و 
الحويجػػػػة  5، الشػػػػيحة 4، اـ حيايػػػػا 1بسػػػػب  سػػػػو  االوضػػػػاع االمنيػػػػة ) (الزراعيػػػػة )الخطػػػػة الزراعيػػػػة

شػيدت ىػذه المقاطعػات اضػطرابات  فقػد (حاتـ وقػزاؽ 13، الجراشية 7، سباع أبوكوسة و  6، والطالعة
 امنية حالت دوف قياـ النشاط الزراعي فييا.

ىناؾ تبايف في استعماالت االرض الزراعية والمساحات المخصصػة  (36ويتضح مف الشكؿ )
تبمػػػا المسػػػاحة الكميػػػة و ، ةناحيػػػة االسػػػكندريليػػػا بسػػػب  االثػػػار المترتبػػػة لمعوامػػػؿ الطبيعيػػػة والبشػػػرية فػػػي 

اي بنسػػبة  دونمػػا   (99380بمغػػت المسػػاحة الصػػالحة لمزراعػػة )، دونمػػا   (156167لناحيػػة االسػػكندرية )
بنسػػبة ، دونمػػا   (40802شػػكمت المسػػاحة المزروعػػة فعػػال )، % مػػف مجمػػوع مسػػاحة الناحيػػة(63.64)
% مػف مجمػوع المسػاحة (26.12بنسػبة )، % مف مجمػوع المسػاحة الصػالحة لالنتػاج الزراعػي(41.1)

% مػػػف (58.6بنسػػػبة)، دونمػػػا   (58578مزروعػػػة )الغيػػػر وبمغػػػت المسػػػاحة ، ناحيػػػة االسػػػكندريةالكميػػػة ل
 (56787صػػالحة لمزراعػػة )الغيػػر بينمػػا بمغػػت المسػػاحة ، مجمػػوع المسػػاحة الصػػالحة لالنتػػاج الزراعػػي

 راض  ويعػػود سػػب  تركػػز األ .ناحيػػة االسػػكندرية% مػػف مجمػػوع المسػػاحة الكميػػة ل(36.36بنسػػبة ) دونمػػا  
المتروكػػة بسػػب  الجفػػػاؼ  راضػػػيصػػالحة لمزراعػػة فػػػي ناحيػػة االسػػكندرية الػػػى زيػػادة مسػػاحة األالغيػػر 

، الحويجػػة والطالعػػة 5، الشػػيحة 4، اـ حيايػػا 1وشػػحة الميػػاه ووجػػود اضػػطرابات امنيػػة فػػي مقاطعػػات )
لمنػػاطؽ السػػكنية نتيجػػة التوسػػع وزيػػادة مسػػاحة ا، (حػػاتـ وقػػزاؽ 13، الجراشػػية 7، سػػباع أبػػوالكوسػػة و 6

اسػػتخدمت كػػاحواض طينيػػة لتربيػػة  (فضػػال عػػف وجػػود منػػاطؽ منخفضػػة )منطقػػة البحيػػرات، العمرانػػي
 غير صالحة لمزراعة بسب  تغدقيا وتممحيا. أراض   ألنيااالسماؾ 

النتػػػاج الحبػػػو   دونمػػػا  ( 18970تقسػػػـ المسػػػاحة المزروعػػػة فعػػػال فػػػي ناحيػػػة االسػػػكندرية الػػػى )
تمييػػا محاصػػيؿ ، % مػػف مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة فعػػال فػػي االنتػػاج الزراعػػي(46.49بة )لتشػػكؿ نسػػ

وتػػػػاتي بالمرتبػػػػة الثالثػػػػة ، دونمػػػػا   (7432% مػػػػا يعػػػادؿ )(18.21الخضػػػراوات بالمرتبػػػػة الثانيػػػػة بنسػػػػبة )
ثػػـ محاصػػيؿ البسػػتنة فػػي ، دونمػػا   (6564% مايعػػادؿ )( 16.09المحاصػػيؿ العمفيػػة لتشػػكؿ مانسػػبتو )

، % مػف مجمػوع المسػاحة المزروعػة فعػال(18.23بنسػبة ) دونمػا   (7437ة الرابعػة حيػث تشػغؿ )المرتب
بنسػػبة  دونمػػا   (399تشػػغؿ مسػػاحة ) التػػيوفػػي المرتبػػة الخامسػػة واالخيػػرة تػػاتي المحاصػػيؿ الصػػناعية 

ض الزراعيػػػػة لالنتػػػػاج النبػػػػاتي عمػػػػى وقػػػػد اعتمػػػػدت الدراسػػػػة فػػػػي توضػػػػيح اسػػػػتعماالت االر ، %(0.98)
 .(55االقتصادية بغية تسييؿ دراستيا عمى النحو المبيف في الجدوؿ ) ىميتياأ
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 .2020في َاديح االعكُذسيح  (دَٔىم انضساعيح )ييغاداخ انًذاف (55جذٔل )

 % (دونما  )انمساحت  انمحصول اسم انمحصول نوع

 انحبوب محاصيم

 26.96 11000 انمًخ

 4.50 1836 انؾعيش

 14.91 6085 انقفشاء انزسج

 0.12 49 انًاػ

 46.49 18970 انمجموع

 انخضر محاصيم

 10.56 4309 انؾرٕيح انخنش

 7.65 3123 انقيفيح انخنش

 18.21 7432 انًجًٕع

 محاصيم انعهف

 6.44 2629 انجد

 6.25 2552 انثشعيى

 3.39 1383 يخانيو عهفيح

 16.09 6564 انمجموع

 انبستنت محاصيم

 16.79 6852 انُخيم اؽجاس

 1.43 585 انفاكّٓ اؽجاس

 18.23 7437 انًجًٕع

 صناعيت محاصيم

 0.25 104 انغًغى

 0.72 295 انؾًظ صْشج

 0.98 399 انمجموع

 100 40802 نهمحاصيم انكهي انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

 2020يخطو ذٕميذي العرعًاالخ االسك انضساعيح في َاديح االعكُذسيح  (36) ؽكم

 
تياَاخ ، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يٍ عًم انثادا تاالعرًاد عهد تياَاخ يذيشيح صساعح تاتم

 .2022، غيش يُؾٕسج
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 استعماالت االرض الزراعية لمحاصيل الحبوب -اوال
 ول القمح محص -0
 لممساحة  التباين المكاني -أ

اف مجمػػػػػػػوع المسػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػة بمحصػػػػػػػوؿ  (23والخريطػػػػػػػة )، (56يتبػػػػػػػيف مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ )
% (58بنسػبة )، % مف مجمػوع مسػاحة المحاصػيؿ المزروعػة(26.96بنسبة )، دونما   (11000القمح)

النتػاج المحصػوؿ كانػت اكبػر مسػاحة  فقد، (55مف مجموع مساحة محاصيؿ الحبو  ينظر الجدوؿ )
بنسػػػػبة ، دونمػػػػا   (2500) ناحيػػػػة االسػػػػكندريةالتػػػػي تقػػػػع شػػػػمالي شػػػػرقي  (مويمحػػػػة 10 )ضػػػػمف مقاطعػػػػة

بنسػػػبة ، دونمػػػا  ( 156فػػػي وسػػػط المنطقػػػة ) (لوكػػػة أبػػػو 19 )مسػػػاحة ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿو ، %(22.7)
 :الى ثالث فئات صنفت 2020لمحصوؿ القمح لسنة  التبايف المكانيولتوضيح ، %(1.4)
 تقع  التيمويمحة  10 )تضـ ىذه الفئة مقاطعتيف ىما :دونما  ( 0522 - 0022020االولى ) الفئة

، (جزيػػرة االسػػكندرية فػػي شػػرؽ المنطقػػة 28، وناحيػػة االسػػكندريةفػػي الجػػز  الشػػمالي الشػػرقي مػػف 
%، ويعػز  السػب  (43.6، بنسػبة )دونمػا  ( 4800محصػوؿ )وبمغت مجموع المساحة المزروعة بال

 ألنيػػالزراعػػة فػػي ىػػاتيف المقػػاطعتيف الػػى انيػػا تحتػػوي عمػػى تربػػة ذات خصػػوبة جيػػدة الػػى امكانيػػة ا
 مستصمحة ووفرة المياه. أراض  

 ( 0022 – 522020الفئة الثانيةة )  12الجفجافػة، و11)تضػـ ىػذه الفئػة سػت مقاطعػات، : دونمةا 
 18ـ، محػػػر  16، ناحيػػػة االسػػػكندريةتقػػػع فػػػي وسػػػط  التػػػيالجيالويػػػة 17الوطيفيػػػة، و14الكرجيػػػة، و

، وتشػكؿ نسػبة دونما  ( 5344) ، اذ بمغت مجموع المساحة المزروعة بالمحصوؿ(نازوزفي الجنو 
 % مف المساحة المزروعة.(48.6)

 2020نغُح  نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيحا (56جذٔل )

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 ( دونم)
% 

 االنتاج

 ( طن)
% 

 االنتاجيت

 (مدونكغم/)

 900 1.7 180 1.8 200 االعكُذسيح .8

 1100 25.6 2750 22.7 2500 يٕيهذح .10

 1000 10.2 1100 10.0 1100 انجفجافح .11

 1000 9.8 1050 9.5 1050 انكشجيح .12

 950 7.9 855 8.2 900 انٕهيفيح .14

 850 4.0 425 4.5 500 عٕعج أتٕ .15

 950 6.0 649.8 6.2 684 يذشو .16

 900 7.1 765 7.7 850 انجيالٔيح .17

 950 6.7 722 6.9 760 َاصٔص .18

 900 1.3 140.4 1.4 156 نٕكح أتٕ .19

 1000 21.4 2300 20.9 2300 جضيشج االعكُذسيح .28

 960 100 10757.2 100 11000 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، رخطيو ٔانًراتعحلغى ان، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 2020انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذيح نغُح  (23يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 56انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 ( 522 – 056الفئة الثالثةة )  19و االسػكندرية، 8تضػـ ىػذه الفئػة ثػالث مقاطعػات ىػي ): دونمةا 
، وبمغػػػػت مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة (عوسػػػػج الواقعػػػػة فػػػػي وسػػػػط المنطقػػػػة أبػػػػو 15لوكػػػػة،  أبػػػػو

% مػػف مجمػػوع المسػاحة المزروعػػة، ويعػػود السػػب  (8، 7، بنسػبة )دونمػػا  ( 856القمػػح ) بمحصػوؿ
 غير خصبة وغير مستصمحة. أراض  في ذلؾ الى انيا 

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
اف مجمػػػػػػوع انتػػػػػػاج القمػػػػػػح فػػػػػػي ناحيػػػػػػة االسػػػػػػكندرية بمػػػػػػا  (37الشػػػػػػكؿ)و  (56يبػػػػػػيف الجػػػػػػدوؿ )    

انتاج في  أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا   (10757.2)
اذ تتميز ، % (25.6بنسبة ) طنا   (2750الواقعة في شماؿ شرؽ المنطقة ) (مويمحة 10 )مقاطعة

انتػػاج  أقػػؿو ، ممػػا يزيػػد كميػػة االنتػػاج، مستصػػمحة وبمسػػاحة واسػػعةخصػػبة و  أراض  ىػػذه المقاطعػػة بػػ
( 1.3بنسػبة )، طنػا  ( 140.4)، ناحيػة االسػكندريةالواقعة فػي وسػط  (لوكة أبو 19 )ضمف مقاطعة

 والسب  يعود الى صغر المساحة المزروعة بيذا المحصوؿ.، %
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2020نًذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق/( 37ؽكم)

 
 (56انًقذس: تياَاخ انجذٔل )         

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػدؿ العػػػاـ النتاجيػػػة محصػػػوؿ القمػػػح فػػػي ناحيػػػة  (38والشػػػكؿ) (56يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ)    

فقػد  كانػت االنتاجيػة متباينػة بػيف المقاطعػات الزراعيػة دونػـكغـ/ (960)، 2020االسػكندرية لسػنة 
وقػػد بمغػػػت  ناحيػػة االسػػكندريةفػػػي شػػماؿ شػػرؽ  (مويمحػػة 10 )مقاطعػػةانتاجيػػة فػػي  أعمػػىسػػجمت 

باالضػػافة الػػى اسػػػتخداـ ، الميػػاه وتػػوافراذ يعػػود السػػب  الػػى خصػػوبة التربػػػة ، دونػػـكغـ/( 1100)
 )انتاجيػػة فظيػػرت ضػػمف مقاطعػػة أقػػؿامػػا ، التقنيػػات الحديثػػة باالنتػػاج مػػف مكننػػة واسػػمدة ومبيػػدات

 التػيمستصػمحة الغيػر وىي مػف المقاطعػات  دونـكغـ/ (850في وسط المنطقة ) (عوسج أبو 15
 . (1)تعاني تربتيا مف الضعؼ وقمة الخصوبة

2020نًذقٕل انمًخ في َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 38ؽكم)

 
 ( 56انًقذس: تياَاخ انجذٔل )          

                                                           

 .2022يماتهح يع تعل يضاسعي انًماهعح، اياس، دساعح ييذاَيح،  (1)
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 محصول الشعير -0

  :لممساحة التباين المكاني -أ
 (1836اف مجموع المساحة المزروعة بمحصوؿ الشعير) (24والخريطة )، (57دوؿ )يبيف الج    
% مػػف مجمػػوع (9.67بنسػػبة )، % مػػف مجمػػوع مسػػاحة المحاصػػيؿ المزروعػػة(4.5بنسػػبة )، دونمػػا  

 (مويمحػة 10) اذ كانت اكبر مسػاحة النتػاج المحصػوؿ ضػمف مقاطعػة، مساحة محاصيؿ الحبو 
مسػػاحة ضػػمف  أقػػؿو ، %(27.2بنسػػبة ) دونمػػا   (500) كندريةناحيػػة االسػػالتػػي تقػػع شػػمالي شػػرقي 

التبػػػػايف ولتوضػػػػيح ، %( 3.8بنسػػػػبة ) دونمػػػػا  ( 70فػػػػي وسػػػػط المنطقػػػػة ) (االسػػػػكندرية 8 )مقاطعػػػػة
 -الى ثالث فئات: صنفت 2020لمحصوؿ الشعير لسنة  المكاني

 (522 – 052020الفئةةة االولةةى)   التػػي (حػػةمويم 10 ىػػي)تضػػـ ىػػذه الفئػػة مقاطعػػة واحػػدة  :دونمةةا 
مجموع المساحة المزروعة بالمحصوؿ  وبما، ناحية االسكندريةتقع في الجز  الشمالي الشرقي مف 

 وتػوافر، تربػة ذات خصػوبة جيػدة تضػـويعػز  السػب  الػى انيػا ، %(27.2بنسبة )، دونما   (500)
 المياه.

 (052 – 055020الفئة الثانية)   يػرة االسػكندرية جز  28مػا )ىي، تضػـ ىػذه الفئػة مقػاطعتيف: دونمةا
بمغػت مجمػوع المسػاحة المزروعػة بالمحصػوؿ  فقػد، (محـر في الجنػو  16و، ، في شرؽ المنطقة

 % مف المساحة المزروعة. (24تشكؿ نسبة )، دونما   (441)

 2020ش في َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انؾعيا (57جذٔل )

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 نمساحتا

  (دونم)
% 

االنتاج 

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 725 3.7 50.75 3.8 70 االعكُذسيح .8

 800 29.0 400 27.2 500 يٕيهذح .10

 750 6.6 91.5 6.6 122 انجفجافح .11

 750 6.8 93.75 6.8 125 انكشجيح .12

 750 5.7 78.75 5.7 105 انٕهيفيح .14

 700 4.7 65.1 5.1 93 عٕعج أتٕ .15

 750 10.4 143.25 10.4 191 يذشو .16

 750 6.8 93.75 6.8 125 انجيالٔيح .17

 700 7.9 108.5 8.4 155 َاصٔص .18

 650 4.7 65 5.4 100 نٕكح أتٕ .19

 750 13.6 187.5 13.6 250 جضيشج االعكُذسيح .28

 734 100 1377.85 100 1836 انمجموع

 . 2022، بيانات غير منشورة، قسـ التخطيط والمتابعة، بة زراعة االسكندريةشع، المصدر: مديرية زراعة بابؿ
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 2020( انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انؾعيش في َاديح االعكُذيح نغُح 24يشيطح )

 .Arc GIS 10.8.1 برنامج ( باستخداـ57المصدر: بيانات الجدوؿ )
 (055 – 72الفئةةة الثالثةةة )  نػػازوز الواقعػػة فػػي  18 )مقاطعػػات ىػػي تضػػـ ىػػذه الفئػػة ثمػػاف: دونمةةا

 أبػػػػو 15الوطيفيػػػػة، 14الكرجيػػػػة، و12الجفجافػػػػة، و11االسػػػػكندرية،  8، وناحيػػػػة االسػػػػكندريةجنػػػػو  
، وبمغػػػػت مجمػػػػوع المسػػػػاحة (لوكػػػػة، الواقعػػػػة فػػػػي وسػػػػط المنطقػػػػة أبػػػػو 19الجيالويػػػػة و17عوسػػػػج، و

، ويعػػود السػػب  فػػي %، مػػف مجمػػوع المسػػاحة(48.8، بنسػػبة )دونمػػا  ( 895المزروعػػة بالمحصػػوؿ )
 غير مستصمحة. أراض  غم  مقاطعات ىذه الفئة ىي أو غير خصبة،  أراض  ذلؾ الى انيا 

 : لالنتاج  التباين المكاني -ب
اف مجمػػػػوع انتػػػػػاج الشػػػػعير فػػػػي ناحيػػػػة االسػػػػكندرية بمػػػػػا  (39والشػػػػكؿ) (57يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )    

انتػػاج  أعمػػىبمػا ، احيػة االسػػكندريةنيتبػػايف االنتػاج بػػيف المقاطعػات الزراعيػػة ل، طنػا   (1377.85)
وذلػػؾ ، %(29بنسػػبة ) طنػػا   (400الواقعػػة فػػي شػػماؿ شػػرؽ المنطقػػة ) (مويمحػػة 10 )فػػي مقاطعػػة

 8 )انتاج ضػمف مقاطعػة أقؿو ، مما يزيد كمية االنتاج، لسعة المساحة المزروعة وزيادة االنتاجية
والسػب  يعػود  ،%(3.7بنسػبة )، طنػا   (50.75)، ناحية االسػكندريةالواقعة في وسط  (االسكندرية

ومنافسػػة المحاصػػيؿ االخػػر  كمحصػػوؿ القمػػح ، الػػى صػػغر المسػػاحة المزروعػػة بيػػذا المحصػػوؿ
 والخضروات ومحاصيؿ البستنة والعمؼ.
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 2020نًذقٕل انؾعيش في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍ( االَراق / 39ؽكم)

 
 ( 57انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 تاجيةلالن التباين المكاني -ج
اف المعػدؿ العػاـ النتاجيػة محصػوؿ الشػعير فػي ناحيػة  (40) والشػكؿ (57) الجػدوؿ يبيف مػف    

فقػد  كانت االنتاجية متباينػة بػيف المقاطعػات الزراعيػة، دونـكغـ/ (734)، 2020االسكندرية لسنة 
وقػػد بمغػػػت  ناحيػػة االسػػكندريةفػػػي شػػماؿ شػػرؽ  (مويمحػػة 10 )انتاجيػػة فػػي مقاطعػػة أعمػػىسػػجمت 

االسػمدة والمبيػدات  اسػتعماؿباالضافة الى ، اذ يعود السب  الى خصوبة التربة، دونـكغـ/( 800)
فػػػي وسػػػط  (لوكػػػة أبػػػو 19 )انتاجيػػػة فظيػػػرت ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿامػػػا ، لمكافحػػػة االفػػػات الزراعيػػػة

تعاني تربتيا مف الضػعؼ  التيمستصمحة الغير وىي مف المقاطعات  دونـ،كغـ/ (650المنطقة )
 وبة.وقمة الخص

 2020 نًذقٕل انؾعيش في َاديح االعكُذسيح نغُحى دَٔاالَراجيح كةى/ ( 40ؽكم)

 
 (57انًقذس: تياَاخ انجذٔل) 
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 محصول الذرة الصفراء -0

 لممساحة  التباين المكاني -أ
اف مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػوؿ الػػذرة الصػػفرا   (25والخريطػػة ) (58يبػػيف الجػػدوؿ )    

% مػػػف (32.07بنسػػػبة )، مػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة المحاصػػػيؿ، %(14.91سػػػبة )بن، دونمػػػا   (6085)
 28 )اذ كانػت اكبػر مسػاحة النتػاج المحصػوؿ ضػمف مقاطعػة، مجموع مساحة محاصػيؿ الحبػو 

مسػػػاحة ضػػػمف  أقػػػؿو ، %(21.4بنسػػػبة )، دونمػػػا   (1300فػػػي شػػػرؽ المنطقػػػة ) (جزيػػػرة االسػػػكندرية
التبػػػػايف ولتوضػػػػيح ، %(1.4بنسػػػػبة )، مػػػػا  دون (85فػػػػي وسػػػػط المنطقػػػػة ) (االسػػػػكندرية 8 )مقاطعػػػػة
 .الى ثالث فئات صنفت 2020ممحصوؿ لسنة ل المكاني

 (0022 – 822020الفئة االولى )  تقع  التيمويمحة  10تضـ ىذه الفئة مقاطعتيف ىما ) :دونما
، (جزيرة االسكندرية في شرؽ المنطقة 28و، ناحية االسكندريةفي الجز  الشمالي الشرقي مف 

ويعز  السب  ، %( 41.1بنسبة ) دونما   (2500وع المساحة المزروعة بالمحصوؿ )وبمغت مجم
 تربة ذات خصوبة جيدة.  تضـالى انيا 

 (822 – 052020الفئة الثانية )  و 16تضـ ىػذه الفئػة سػبع مقاطعػات) و: دونما ، نػازوز 18محػـر
عوسج،  أبو 15ية، الوطيف14الكرجية، و12الجفجافة، و11، وناحية االسكندريةالواقعة في جنو  

 دونمػػػا  ( 3350بمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة بالمحصػػػوؿ ) فقػػػدالجيالويػػػة فػػػي الوسػػػط(، 17و
 ( % مف مجموع المساحة.55تشكؿ نسبة )

 2020ء في َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انزسج انقفشاا (58جذٔل )

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (ونمد)
% 

 اننتاج

 (طن)
% 

 انتاجيت

 (دونمكغم/)

 600 1.5 51 1.4 85 االعكُذسيح .8

 600 21.3 720 19.7 1200 يٕيهذح .10

 625 14.8 500 13.2 800 انجفجافح .11

 600 11.4 387 10.6 645 انكشجيح .12

 425 5 170 6.6 400 انٕهيفيح .14

 400 4.1 140 5.8 350 عٕعج أتٕ .15

 575 7.2 244.375 7 425 يذشو .16

 450 5.1 171 6.2 380 انجيالٔيح .17

 575 6 201.25 5.8 350 َاصٔص .18

 550 2.4 82.5 2.5 150 نٕكح أتٕ .19

 550 21.1 715 21.4 1300 جضيشج االعكُذسيح .28

 541 100 3382.125 100 6085 انمجموع

 .0200، بياناث غير منشورة، م انتخطيظ وانمتابعتقس، شعبت زراعت االسكنذريت، انمصذر: مذيريت زراعت بابم

 (052 – 85الفئة الثالثة )  لوكػة  أبػو 19االسػكندرية، و 8تضـ ىػذه الفئػة مقػاطعتيف ىػي ): دونما
، بنسػبة دونمػا  ( 235الواقعة فػي وسػط المنطقػة(، وبمغػت مجمػوع المسػاحة المزروعػة بالمحصػوؿ )
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غيػػػػػر  أراض  ف مقاطعػػػػػات ىػػػػػذه الفئػػػػػة ىػػػػػي ( %، مػػػػػف مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة الكميػػػػػة، السػػػػػب  ا3.9)
 .مستصمحة

 2020انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انزسج انقفشاء في َاديح االعكُذيح نغُح  (25يشيطح )

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج  (58) انًقذس: تياَاخ انجذٔل

الذرة الصفرا  في اف مجموع انتاج ( 41والشكؿ)( 58يبيف الجدوؿ ) :لالنتاج التباين المكاني -ب
ناحية يتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  ( 3382.1ناحية االسكندرية بما )

بنسبة  طنا  ( 720في شماؿ المنطقة ) (مويمحة 10 )انتاج في مقاطعة أعمىبما ، االسكندرية
 أقؿو ، بالمحصوؿ وذلؾ لسعة المساحة المقاطعة اد  الى سعة المساحة المزروعة، %(21.3)

بنسبة  طنا  ( 51)، ناحية االسكندريةالواقعة في وسط  (االسكندرية 8 )انتاج ضمف مقاطعة
 والسب  يعود الى صغر المساحة المزروعة بيذا المحصوؿ بسب  شحة المياه.، %( 1.5)
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 2020نًذقٕل انزسج انقفشاء في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق / ( 41) ؽكم

 
 .(58) ٔلانًقذس: تياَاخ انجذ 

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػدؿ العػػػاـ النتاجيػػػة محصػػػوؿ الػػػذرة الصػػػفرا  فػػػي ناحيػػػة  (42والشػػػكؿ) (58يبػػػيف الجػػػدوؿ)

فقػد  كانت االنتاجية متباينػة بػيف المقاطعػات الزراعيػة، دونـكغـ/ (541)، 2020االسكندرية لسنة 
 (625وقػد بمغػت ) ناحيػة االسػكندريةفػي وسػط  (الجفجافػة 11 )انتاجيػة فػي مقاطعػة أعمػىسجمت 
انتاجيػػػة  أقػػػؿامػػػا ، االسػػػمدة والمبيػػػدات واسػػػتعماؿاذ يعػػػود السػػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة ، دونػػػـكغـ/

وىػػػػػي مػػػػػف  دونػػػػػـكغـ/ (400فػػػػػي وسػػػػػط المنطقػػػػػة ) (عوسػػػػػج أبػػػػػو 15 )فظيػػػػػرت ضػػػػػمف مقاطعػػػػػة
فة الػى قمػػة باالضػػا، مستصػػمحة التػي تعػاني تربتيػػا مػف الضػػعؼ وقمػة الخصػوبةالغيػر المقاطعػات 

 االسمدة. استعماؿ
2020 نًذقٕل انزسج انقفشاء في َاديح االعكُذسيح نغُح ىدَٔاالَراجيح كةى/ ( 42ؽكم)

 
 (58انًقذس: تياَاخ انجذٔل)
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 محصول الماش -4

اف مجموع المساحة المزروعة  (26والخريطة ) (59يتبيف مف الجدوؿ )لممساحة:  التباين المكاني -أ
بنسبة ، % مف مجموع مساحة المحاصيؿ المزروعة(0.12بنسبة ) ونما  د (49بمحصوؿ الماش)

اذ كانت اكبر مساحة النتاج المحصوؿ ضمف ، % مف مجموع مساحة محاصيؿ الحبو (0.25)
، دونما   (11) ناحية االسكندريةتقع في الجز  الشمالي الشرقي مف  التي (مويمحة 10 )مقاطعة
، دونما  ( 1في وسط المنطقة ) (عوسج أبو 15 )ةمساحة ضمف مقاطع أقؿو ، %(22.4بنسبة )
 الى ثالث فئات: صنفت 2020 ممحصوؿ لسنةل التبايف المكانيولتوضيح ، %(2بنسبة )

 (00 – 5020الفئةةة االولةةى )  تقػػع فػػي الجػػز   التػػي (مويمحػػة 10 )تضػػـ ىػػذه الفئػػة مقاطعػػة :دونمةةا
 %.(22.4، بنسبة )دونما  ( 11) ناحية االسكندريةالشمالي الشرقي مف 

 (5 – 0020الفئةةة الثانيةةة )  ناحيػػة الجفجافػػة فػػي وسػػط 11 )تضػػـ ىػػذه الفئػػة اربػػع مقاطعػػات: دونمةةا
، و 16جزيػػرة االسػػكندرية فػػي شػػرؽ المنطقػػة، و 28، واالسػػكندرية ، (نػػازوز فػػي الجنػػو 18محػػـر

% مػػػػػف مجمػػػػػوع (40.8، بنسػػػػػبة )دونمػػػػػا  ( 20المحصػػػػػوؿ )وبمغػػػػػت مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة ب
 المساحة. 

 اـ حيايػا فػي شػماؿ غػر   1 )تضػـ ىػذه الفئػة ثمػاف مقاطعػات ىػي: دونمةا  ( 0 – 0لفئة الثالثة )ا
عوسػػػػػػػػػػج،  أبػػػػػػػػػػو15الوطيفيػػػػػػػػػػة، 14الكرجيػػػػػػػػػػة، و12االسػػػػػػػػػػكندرية، و 8الشػػػػػػػػػػيحة، و4المنطقػػػػػػػػػػة، و

، اذ بمغػػػػػت مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة (لوكػػػػػة الواقعػػػػػة فػػػػػي الوسػػػػػط أبػػػػػو 19الجيالويػػػػػة، و17و
% مػػف المسػػاحة والسػػب  يعػػود لقمػػة المػػردود المػػادي (36.7نسػػبة ) تشػػكؿ دونمػػا  ( 18) بالمحصػػوؿ

 اد  الى صغر المساحة المزروعة.
 2020ػ في َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انًاا (59جذٔل )

 رقم

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 (دونم)
% 

 االنتاج

 (طن)
% 

 االنتالجيت

 (دونمكغم/)

 250 4.9 0.75 6.1 3 ايااو دي 1

 240 3.2 0.48 4.1 2 انؾيذح 4

 200 4.0 0.6 6.1 3 االعكُذسيح 8

 360 26.1 3.96 22.4 11 يٕيهذح 10

 350 11.5 1.75 10.2 5 انجفجافح 11

 325 6.4 0.975 6.1 3 انكشجيح 12

 300 4.0 0.6 4.1 2 انٕهيفيح 14

 200 1.3 0.2 2.0 1 عٕعج أتٕ 15

 290 9.6 1.45 10.2 5 يذشو 16

 270 3.6 0.54 4.1 2 انجيالٔيح 17

 310 10.2 1.55 10.2 5 َاصٔص 18

 240 3.2 0.48 4.1 2 نٕكح أتٕ 19

 365 12.0 1.825 10.2 5 جضيشج االعكُذسيح 28

 284.6 100 15.16 100 49 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، راتعحلغى انرخطيو ٔانً، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 2020( انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذيح نغُح 26يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1( تاعرخذاو تشَايج 59) انًقذس: تياَاخ انجذٔل

  :لالنتاج التباين المكاني -ب
يػػػػػة االسػػػػػكندرية بمػػػػػا اف مجمػػػػػوع انتػػػػػاج المػػػػػاش فػػػػػي ناح( 43والشػػػػػكؿ)( 59يبػػػػػيف الجػػػػػدوؿ )    

انتػاج فػي  أعمػىبمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبايف االنتاج بػيف المقاطعػات الزراعيػة ل، طنا  ( 15.16)
انتػػػاج  أقػػػؿو ، %(26.1بنسػػػبة ) طنػػػا  ( 3.96فػػػي شػػػماؿ شػػػرؽ المنطقػػػة ) (مويمحػػػة 10 )مقاطعػػػة

بة بنسػػػػ، طنػػػػا  ( 0.2)، ناحيػػػػة االسػػػػكندريةالواقعػػػػة فػػػػي وسػػػػط  (عوسػػػػج أبػػػػو15 )ضػػػػمف مقاطعػػػػة
 والسب  يعود الى صغر المساحة المزروعة بيذا المحصوؿ.، %(1.3)
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2020نًذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذسيح نغُح ٍ ه( االَراق/43ؽكم)

 
 .(59انًقذس: تياَاخ انجذٔل)

 : لالنتاجية التباين المكاني -ج
في ناحية  اف المعدؿ العاـ النتاجية محصوؿ الماش (44والشكؿ) (59يتبيف مف الجدوؿ)    

 كانت االنتاجية متباينة بيف المقاطعات الزراعية دونـ،كغـ/ (284.6)، 2020االسكندرية لسنة 
 ناحية االسكندريةالواقعة في شرؽ  (جزيرة االسكندرية 28 )انتاجية في مقاطعة أعمىفقد سجمت 
ظيرت ضمف انتاجية ف أقؿاما ، اذ يعود السب  الى خصوبة التربة، دونـكغـ/ (365وقد بمغت )

لكؿ منيما وىي  دونـكغـ/ (200في وسط المنطقة ) (عوسج أبو 15و، االسكندرية 8 )مقاطعة
 .مستصمحةالغير مف المقاطعات 

2020نًذقٕل انًاػ في َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔىاالَراجيح كةى/  (44) ؽكم

 
 .(59) انًقذس: تياَاخ انجذٔل
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 ل الخضرواتاستعماالت االرض الزراعية لمحاصي -ثانيا
 محاصيل الخضروات الشتوية -0

 لممساحة  التباين المكاني -أ
اف مجمػػػػػػػوع المسػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػة بمحاصػػػػػػػيؿ  (27والخريطػػػػػػػة ) (60يتبػػػػػػػيف مػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ )    

% مػػػػػػف مجمػػػػػػوع مسػػػػػػاحة المحاصػػػػػػيؿ (10.56بنسػػػػػػبة )، دونمػػػػػػا   (4309الخضػػػػػػروات الشػػػػػػتوية )
اذ ، (55لخضػػروات ينظػػر الجػػػدوؿ )مػػػف مجمػػوع مسػػاحة محاصػػػيؿ ا، %(58بنسػػبة )، المزروعػػة

ناحيػة التػي تقػع شػمالي شػرقي  (مويمحة 10 )كانت اكبر مساحة النتاج المحصوؿ ضمف مقاطعة
اـ حيايػػػا شػػػماؿ 1 )مسػػػاحة ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿو ، %(24.4بنسػػػبة )، دونمػػػا   (1050) االسػػػكندرية

منيمػػػػا بنسػػػػبة  لكػػػػؿ دونمػػػػا  ( 10) ( بمغػػػػتالحويجػػػػة والطالعػػػػة فػػػػي الغػػػػر  5و، ناحيػػػػة االسػػػػكندرية
الػػػى  صػػػنفت 2020لمحاصػػػيؿ الخضػػػروات الشػػػتوية لسػػػنة  التبػػػايف المكػػػانيولتوضػػػيح ، %(0.2)

 -ثالث فئات:
 (0252 - 402020الفئة االولةى)   تقػع  التػيمويمحػة  10تضػـ ىػذه الفئػة مقػاطعتيف ىمػا)  :دونمةا

بمغػػػت ، (ياجزيػػػرة االسػػػكندرية فػػػي شػػػرق 28و، ناحيػػػة االسػػػكندريةفػػػي الجػػػز  الشػػػمالي الشػػػرقي مػػػف 
ويعز  السب  الى انيا ، %(43.4بنسبة )، دونما   (1872مجموع المساحة المزروعة بالمحصوؿ )

 مستقرة امنيا. وىي، اليد العاممة والخبرة وتوافر، تحتوي عمى تربة ذات خصوبة جيدة
ُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح نغا( 60جذٔل )

2020 

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

انمساحت 

 ( مدون)
% 

االنتاج 

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 1500 0.2 15 0.2 10 او ديايا  .1

 1450 0.2 17.4 0.3 12 انؾيذح .4

 1350 0.2 13.5 0.2 10 انذٕيجح ٔانطانعح .5

 2000 3.5 300 3.5 150 االعكُذسيح .8

 2300 28.0 2415 24.4 1050 يٕيهذح .10

 2000 10.0 860 10.0 430 انجفجافح .11

 2000 9.1 784 9.1 392 انكشجيح .12

 1500 0.2 18 0.3 12 داذى ٔلضاق .13

 1800 5.1 441 5.7 245 انٕهيفيح .14

 1400 2.3 196 3.2 140 عٕعج أتٕ .15

 1800 6.6 570.6 7.4 317 يذشو .16

 1750 3.8 327.25 4.3 187 انجيالٔيح .17

 1900 7.7 663.1 8.1 349 َاصٔص .18

 1450 3.1 265.35 4.2 183 نٕكح أتٕ .19

 2100 20.0 1726.2 19.1 822 جضيشج االعكُذسيح .28

 1818 100 8612.4 100 4309 انمجموع

 . 2022انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، تياَاخ غيش يُؾٕسج، 



 انفصم انثانث: استعماالث األرض انسراعيت في ناحيت اإلسكنذريت من حيث انمساحت واإلنتاج واإلنتاجيت  

  (0202-0202نهمذة )

 
133 

 2020( انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذيح نغُح 27يشيطح )

 .Arc GIS 10.8.1 برنامج ( باستخداـ60المصدر بيانات الجدوؿ )

 (402 – 087020الفئة الثانية )  و 16تضـ ىذه الفئػة خمػس مقاطعػات): دونما ، نػازوز  18محػـر
الوطيفيػػػة فػػػي الوسػػػط(، 14الكرجيػػػة، و12الجفجافػػػة، و11، كندريةناحيػػػة االسػػػالواقعػػػة فػػػي جنػػػو  

% مػػػف مجمػػػوع (40.2، بنسػػػبة )دونمػػػا  ( 1733وبمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة بالمحصػػػوؿ )
 المساحة المزروعة.

 (087 - 02الفئةةة الثالثةةة )  اـ حيايػػا الواقعػػة فػػي  1تضػػـ ىػػذه الفئػػة سػػبع مقاطعػػات ىػػي): دونمةةا
حػػاتـ وقػػزاؽ فػػي الغػػر  ويعػػود السػػب  فػػي ذلػػؾ الػػى انيػػا  13الشػػيحة 4، ناحيػػة االسػػكندريةشػػماؿ 

الجيالويػػة، 17عوسػػج، و أبػػو 15مقاطعػػات غيػػر مسػػتقرة امنيػػا وزراعتيػػا لغػػرض االكتفػػا  الػػذاتي، 
غيػر  أراض  بسػب  شػحة الميػاه وانيػا  (،لوكػة الواقعػة فػي وسػط المنطقػة أبػو 19االسكندرية، و 8و

تشػػػػػػكؿ نسػػػػػػبة  دونمػػػػػػا  ( 704المزروعػػػػػة بالمحصػػػػػػوؿ ) بمغػػػػػػت مجمػػػػػػوع المسػػػػػػاحة فقػػػػػػد مستصػػػػػمحة
(16.3 .%) 
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  :لالنتاج التباين المكاني -ب
اف مجمػوع انتػاج محاصػيؿ الخضػروات الشػتوية فػي ناحيػة  (45والشػكؿ) (60يبيف الجدوؿ )    

بمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا   (8612.4االسكندرية بما )
بنسػػػبة  طنػػػا   (2415الواقعػػػة فػػػي شػػػماؿ شػػػرؽ المنطقػػػة ) (مويمحػػػة 10 )انتػػػاج فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػى

، ناحية االسكندريةالواقعة في غر   (الحويجة والطالعة 5 )انتاج ضمف مقاطعة أقؿو ، %( 28)
والسػػػب  يعػػػود الػػػى صػػػغر المسػػػاحة المزروعػػػة بيػػػذا المحصػػػوؿ ، %(0.2بنسػػػبة ) طنػػػا  ( 13.5)

 وانخفاض االنتاجية.
2020نًذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍ( االَراق / 45) مؽك

  
 (.60انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعدؿ العاـ النتاجيػة محاصػيؿ الخضػروات الشػتوية  (46والشكؿ) (60يتبيف مف الجدوؿ)    

كانػت االنتاجيػة متباينػة بػيف المقاطعػات  دونػـ،كغـ/ (1818)، 2020في ناحيػة االسػكندرية لسػنة 
 ناحيػػة االسػػكندريةفػػي شػػماؿ شػػرؽ  (مويمحػػة 10 )انتاجيػػة فػػي مقاطعػػة أعمػػىالزراعيػػة فقػػد سػػجمت 

باالضػػػػافة الػػػػى اسػػػػتخداـ ، اذ يعػػػػود السػػػػب  الػػػػى خصػػػػوبة التربػػػػة، دونػػػػـكغـ/ (2300وقػػػػد بمغػػػػت )
 أقػػػؿمػػػا أ، ري بػػػالتنقيط واالسػػػمدة والمبيػػػداتالتقنيػػػات الحديثػػػة فػػػي الزراعػػػة كالمكننػػػة ومنظومػػػات الػػػ

وىي  دونـكغـ/( 1350في غر  المنطقة ) (الحويجة والطالعة 5 )انتاجية فظيرت ضمف مقاطعة
 وتعاني مف اضطرابات امنية.، مستصمحةالغير مف المقاطعات 
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2020 نًذافيم انخنشٔاخ انؾرٕيح في َاديح االعكُذسيح نغُح دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 46) ؽكم

 
 .(60انًقذس: تياَاخ انجذٔل)

 محاصيل الخضروات الصيفية -0

اف مجموع المساحة المزروعة  (28والخريطة ) (61يتبيف مف الجدوؿ ) :لممساحة التباين المكاني -أ
مف مجموع مساحة المحاصيؿ ، %( 7.65بنسبة)، دونما   (3123بمحاصيؿ الخضروات الصيفية )

اذ كانػػػت اكبػػػر مسػػػاحة ، مػػػوع مسػػػاحة محاصػػػيؿ الخضػػػروات% مػػػف مج( 42بنسػػػبة )، المزروعػػػة
 (650) ناحيػة االسػكندريةالتػي تقػع شػمالي شػرقي  (مويمحػة 10 )النتاج المحصوؿ ضمف مقاطعة

، ناحيػػػة االسػػػكندريةشػػػماؿ  (اـ حيايػػػا 1 )مسػػػاحة ضػػػمف مقاطعػػػة أقػػػؿو ، %( 20.8بنسػػػبة ) دونمػػػا  
لمحاصػػػيؿ الخضػػػروات الصػػػيفية لسػػػنة  يالتبػػػايف المكػػػانولتوضػػػيح ، %(0.3بنسػػػبة ) دونمػػػا  ( 10)

 -الى ثالث فئات: صنفت 2020
 (652 - 060020الفئة االولى)   تقع فػي  التيمويمحة  10تضـ ىذه الفئة مقاطعتيف ىما)  :دونما

وبمغػت ، (جزيرة االسػكندرية فػي شػرؽ المنطقػة 28و، ناحية االسكندريةالجز  الشمالي الشرقي مف 
انيػا ويعػز  السػب  الػى ، %( 40بنسػبة )، دونما   (1250حصوؿ )مجموع المساحة المزروعة بالم

 اليد العاممة والخبرة. وتضـة بطرائؽ الري الحديثتحتوي عمى تربة ذات خصوبة جيدة والري 
 (060 - 075020الفئة الثانية)   نػازوز  18و ، محػـر 16تضـ ىذه الفئة اربع مقاطعات) : دونما

وبمغػػت مجمػػوع ، (فػػي الوسػػط، الكرجيػػة12و، الجفجافػػة11، ناحيػػة االسػػكندريةالواقعػػة فػػي جنػػو  
 مف مجموع المساحة الكمية.، %(38.9بنسبة )، دونما   (1215المساحة المزروعة بالمحصوؿ )
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ح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذافيم انخنشٔاخ انقيفيح في َاديا (61جذٔل )

2020 

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 ( دونم)
% 

االنتاج 

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 1500 0.2 15 0.3 10 او ديايا  .1

 1300 0.2 15.6 0.4 12 انؾيذح .4

 1250 0.3 17.5 0.4 14 انذٕيجح ٔانطانعح .5

 2000 3.2 200 .3 100 االعكُذسيح .8

 2200 22.6 1430 20.8 650 يٕيهذح .10

 2100 10.3 651 9.9 310 انجفجافح .11

 2150 10.2 645 9.6 300 انكشجيح .12

 1300 0.2 15.6 0.4 12 داذى ٔلضاق .13

 1800 5.0 315 5.6 175 انٕهيفيح .14

 1300 3.1 195 4.8 150 عٕعج أتٕ .15

 1900 10.8 685.9 11.6 361 يذشو .16

 1700 3.0 187 3.5 110 انجيالٔيح .17

 2000 7.7 488 7.8 244 َاصٔص .18

 1500 1.8 112.5 2.4 75 نٕكح أتٕ .19

 2250 21.4 1350 19.2 600 جضيشج االعكُذسيح .28

 1750 100 6323.1 100 3123 انمجموع

  .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

 2020شٔاخ انقيفيح في َاديح االعكُذيح نغُح انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذافيم انخن (28يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 61انًقذس: تياَاخ انجذٔل )
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 (075 – 02الفئةةة الثالثةةة )  اـ حيايػػا الواقعػػة فػػي  1مقاطعػػات ىػػي) يتضػػـ ىػػذه الفئػػة ثمػػان: دونمةةا
الشػػػيحة ويعػػػود  4الحويجػػػة والطالعػػػة فػػػي الغػػػر ،  5حػػػاتـ وقػػػزاؽ،  13، ناحيػػػة االسػػػكندريةشػػػماؿ 

 8السػػب  الػػى وجػػود اضػػطرابات امنيػػة فػػي بعػػض المنػػاطؽ، وزراعتيػػا لغػػرض االكتفػػا  الػػذاتي، و
لوكػػػة الواقعػػػة فػػػي وسػػػط  أبػػػو 19الجيالويػػػة و17عوسػػػج، و أبػػػو 15الوطيفيػػػة، 14االسػػػكندرية، و

 دونمػػا  ( 658صػػوؿ )المنطقػػة تعػػاني مػػف شػػحة الميػػاه(، اذ بمغػػت مجمػػوع المسػػاحة المزروعػػة بالمح
 %. (21.1تشكؿ نسبة )

اف مجمػػػػػوع انتػػػػػاج محاصػػػػػيؿ ( 47والشػػػػػكؿ)( 61يبػػػػػيف الجػػػػػدوؿ ) :لالنتةةةةةاج التبةةةةةاين المكةةةةةاني -ب
يتبػايف االنتػاج بػيف المقاطعػات ، طنػا  ( 6323.1الخضروات الصيفية فػي ناحيػة االسػكندرية بمػا )

فػي شػماؿ شػرؽ الواقعػة  (مويمحػة 10 )انتػاج فػي مقاطعػة أعمػىبمػا ، ناحية االسكندريةالزراعية ل
 أقػؿو ، بسب  سعة المساحة المزروعة وزيادة االنتاجية، %( 22.6بنسبة ) طنا  ( 1430المنطقة )

بنسػػػػػبة  طنػػػػػا  ( 15)ناحيػػػػػة االسػػػػػكندريةالواقعػػػػػة فػػػػػي شػػػػػماؿ  (اـ حيايػػػػػا 1 )انتػػػػػاج ضػػػػػمف مقاطعػػػػػة
والسػػػب  يعػػػود الػػػى صػػػغر المسػػػاحة المزروعػػػة بيػػػذا المحصػػػوؿ بسػػػب  تػػػردي الوضػػػع ، %(0.2)

 االمني.

 2020نًذافيم انخنشٔاخ انقيفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ٍ هاالَراق / ( 47ؽكم)

 
 .(61انًقذس: تياَاخ انجذٔل) 

اف المعدؿ العاـ النتاجية  (48) والشكؿ (61) يتبيف مف الجدوؿ: لالنتاجية التباين المكاني -ج
كانت  دونـكغـ/ (1750)، 2020في ناحية االسكندرية لسنة  محاصيؿ الخضروات الصيفية

جزيرة  28 )انتاجية في مقاطعة أعمىاالنتاجية متباينة بيف المقاطعات الزراعية فقد سجمت 
اذ يعود السب  الى ، دونـكغـ/ (2250وقد بمغت ) ناحية االسكندريةفي شرؽ  (االسكندرية

ة الحويج 5 )انتاجية فظيرت ضمف مقاطعة أقؿاما ، خصوبة التربة واليد العاممة والخبرة
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 .غير مستصمحة النيا ،دونـكغـ/ (1250في غر  المنطقة ) (والطالعة

 
 2020نًذافيم انخنشٔاخ انقيفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح  ىدَٔالاَراجيح كةى/ ( 48) ؽكم

 
 .(61) انًقذس: تياَاخ انجذٔل

 استعماالت االرض الزراعية لمحاصيل العمف -ثالثا
 محصول الجت -0
اف مجمػوع المسػاحة المزروعػة  (29والخريطػة) (62يتبيف مف الجػدوؿ ): لممساحة التباين المكاني -أ

بنسبة المزروعة  مف مجموع مساحة المحاصيؿ %(6.44بنسبة ) دونما   (2629بمحصوؿ الجت )
كبػػػر مسػػػاحة أكانػػػت  فقػػػد، (55ينظػػػر الجػػػدوؿ ) مػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة محاصػػػيؿ العمػػػؼ %(40.1)

مساحة ضمف  أقؿو  %(19بنسبة ) دونما   (500) ( بمغتمويمحة 10 )النتاج الجت ضمف مقاطعة
ولتوضػػػيح لتوزيػػػع الجغرافػػػي ، %(0.4بنسػػػبة ) دونمػػػا   (10) ( بمغػػػتسػػػباع أبػػػوالكوسػػػة و 6)مقاطعػػػة

 -:الى ثالث فئات صنفت 2020لمحصوؿ الجت لسنة 
 التػي، مويمحػة 10 )ىػياربػع مقاطعػات تضػـ ىػذه الفئػة  :دونما   (522 – 047020) الفئة االولى 

جزيػػرة االسػػكندرية فػػي الشػػرؽ ويعػػز   28، ناحيػػة االسػػكندريةع فػػي الجػػز  الشػػمالي الشػػرقي مػػف تقػػ
  فػي الجنػو ز نػازو 18و، محػـر16و، مستصػمحة وذات خصػوبة جيػدة أراض  السب  الػى الػى انيػا 

بمغػػػت المسػػػاحة المزروعػػػػة  فقػػػد، (لوجػػػود ثػػػروة حيوانيػػػة متنوعػػػة تربػػػى عمػػػػى االعػػػالؼ المزروعػػػة
 %.(50.2بنسبة ) دونما   (1320) بمحصوؿ الجت

 لوكػة أبػوبسػاتيف  20) احػد عشػر مقاطعػة تضػـ ىػذه الفئػة: دونما   (047 –52020)الفئة الثانية ،
، الكرجيػػة12و، الجفجافػػة11اوقػػاؼ داود باشػػا  23، لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  22، لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  21
فػػي الوسػػط وبمغػػت ، (مـاوالد مسػػ 25، البيػػراوي 24، لوكػػة أبػػو19و، الوطيفيػػة14و، االسػػكندرية8و
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مػػػػػف مجمػػػػػوع  %(38.5بنسػػػػػبة ) دونمػػػػػا   (1012) مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة بمحصػػػػػوؿ الجػػػػػت
 المساحة الكمية.

 حػاتـ 13و، الحويجػة والطالعػة5)تضػـ ىػذه الفئػة عشػر مقاطعػات : دونمةا   (52 –02)الفئة الثالثة
، سػػباع أبػػوالكوسػػة و 6و، الشػػيحة4و، ناحيػػة االسػػكندريةاـ حيايػػا فػػي شػػماؿ  1، وقػػزاؽ فػػي الغػػر 

 أبػوجػزرة  27، .غيػر مستصػمحة أراض  ىػي فػي الوسػط تعػاني مػف اظطرابػات امنيػة و  الجراشية7و
تقػع  التػيالجيالويػة  17، عوسػج أبػو15و، الجوبة والصيبح في جنوبي غر  26 في الغر  لوكة

 فضػػال عػػف منافسػػة محاصػػيؿ اخػػر  مثػػؿ، صػػغر مسػاحتيا ويعػػود السػػب  ناحيػػة االسػػكندريةوسػط 
اذ بمغػػػػػػػت مجمػػػػػػػوع المسػػػػػػػاحة المزروعػػػػػػػة بمحصػػػػػػػوؿ ، (محاصػػػػػػػيؿ الخضػػػػػػػر ومحاصػػػػػػػيؿ العمػػػػػػػؼ

 %. (11.3تشكؿ نسبة ) دونما   (297الجت)

 2020نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح ا( 62جذٔل )

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 ( دونم)
% 

 االنتاج

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 10000 0.7 200 0.8 20 او ديايا  1

 10200 0.8 234.6 0.9 23 انؾيذح 4

 10200 0.6 193.8 0.7 19 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 9850 0.3 98.5 0.4 10 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 10000 0.6 170 0.6 17 انجشاؽيح 7

 10500 2.2 682.5 2.5 65 االعكُذسيح 8

 11500 18.7 5750 19.0 500 يٕيهذح 10

 11750 5.6 1727.25 5.6 147 انجفجافح 11

 11500 4.9 1495 4.9 130 انكشجيح 12

 10000 1.0 300 1.1 30 داذى ٔلضاق 13

 11000 3.9 1210 4.2 110 انٕهيفيح 14

 9700 1.6 485 1.9 50 عٕعج أتٕ 15

 11500 9.0 2760 9.1 240 يذشو 16

 10500 1.7 525 1.9 50 انجيالٔيح 17

 11500 12.4 3795 12.6 330 َاصٔص 18

 12000 3.1 960 3.0 80 نٕكح أتٕ 19

 13000 4.2 1300 3.8 100 نٕكح أتٕتغاذيٍ  20

 12800 3.8 1152 3.4 90 نٕكح أتٕتغاذيٍ  21

 12750 3.4 1032.75 3.1 81 نٕكح أتٕتغاذيٍ  22

 12800 2.9 896 2.7 70 ألاف دأد تاؽا 23

 12900 3.2 967.5 2.9 75 انثيشأخ 24

 12750 2.7 816 2.4 64 أالد يغهى 25

 12000 1.4 420 1.3 35 انجٕتح ٔاالفيثخ 26

 12000 1.7 516 1.6 43 نٕكح أتٕجضسج  27

 12000 9.8 3000 9.5 250 جضيشج االعكُذسيح 28

 11388 100 30686.9 100 2629 انمجموع

 .2022االعكُذسيح، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، تياَاخ غيش يُؾٕسج، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم، ؽعثح صساعح 
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 2020( انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح 29يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1( تاعرخذاو تشَايج 62انًقذس: تياَاخ انجذٔل ) 

مجموع انتاج الجت في ناحية  بما( 49والشكؿ)( 62يبيف الجدوؿ )لالنتاج  التباين المكاني -ب
 أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  ( 30686.9)االسكندرية 

، %( 18.7بنسبة ) طنا  ( 5750الواقعة في شمالي شرؽ المنطقة ) (مويمحة 10 )انتاج في مقاطعة
، االيدي العاممة والخبرةو  ثروة حيوانية فراتو و ، والسب  يعود الى سعة المساحة المزروعة بالمحصوؿ

ناحية الواقعة في وسط  (سباع أبوكوسة و  6 )انتاج ضمف مقاطعة أقؿو .مما يزيد مف كمية االنتاج
  .المساحة الصالحة لمزراعة وذلؾ بسب  صغر %(0.3بنسبة ) طنا  ( 98.5) االسكندرية
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2020نغُح  نًذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح هٍ( الاَراق / 49ؽكم)

  
 ( 62انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػػدؿ العػػػػاـ النتاجيػػػػة محصػػػػوؿ الجػػػػت فػػػػي ناحيػػػػة  (50والشػػػػكؿ) (62يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ)

، كانت االنتاجية متباينة بػيف المقاطعػات الزراعيػة ،دونـكغـ/ (11388)، 2020االسكندرية لسنة 
وقػػد  ناحيػػة االسػػكندريةفػػي غػػر   (لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  20 )ي مقاطعػػةانتاجيػػة فػػ أعمػػىفقػػد سػػجمت 

 لكونيػػػا منطقػػػة كتػػػوؼ االنيػػػار اذ يعػػػود السػػػب  الػػػى خصػػػوبة التربػػػة، دونػػػـكغـ/ (13000بمغػػػت )
ناحيػػػػة فػػػػي وسػػػػط  (عوسػػػػج أبػػػػو 15 )انتاجيػػػػة فظيػػػػرت ضػػػػمف مقاطعػػػػة أقػػػػؿامػػػػا ، هالميػػػػا وتػػػػوافر

 .مستصمحةالغير ت وىي مف المقاطعا ،دونـكغـ/ (9700) االسكندرية

2020نًذقٕل انجد في َاديح االعكُذسيح نغُح دَٔىاالَراجيح كةى/ ( 50ؽكم)

  
 ( 62انًقذس: تياَاخ انجذٔل )
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 محصول البرسيم -0
اف مجموع المساحة المزروعة  (30والخريطة)، (63يتبيف مف الجدوؿ ): لممساحة التباين المكاني -أ

، المزروعػػػةمػػف مجمػػػوع مسػػاحة المحاصػػيؿ % (6.25) بنسػػبة دونمػػػا   (2552)البرسػػيـ بمحصػػوؿ 
البرسػػيـ اذ كانػػت اكبػػر مسػػاحة النتػػاج ، مػػف مجمػػوع مسػػاحة محاصػػيؿ العمػػؼ %(38.87)بنسػػبة 

مسػػػػػاحة ضػػػػػمف  أقػػػػػؿو ، %( 15.7بنسػػػػػبة ) دونمػػػػػا   (400) ( بمغػػػػػتمويمحػػػػػة 10 )ضػػػػػمف مقاطعػػػػػة
يح لتوزيػػػع الجغرافػػػي ولتوضػػػ %( 0.4بنسػػػبة ) دونمػػا   (10) ( بمغػػػتسػػػباع أبػػػوالكوسػػػة و 6 )مقاطعػػة

 -:الى ثالث فئات صنفت 2020ممحصوؿ لسنةل
 2020نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (63جذٔل )

 اسم انمقاطعت رقم انمقاطعت
 انمساحت

 ( دونم) 
% 

  االنتاج

 ( طن)
% 

 االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 6755 0.8 135.1 0.8 20 او ديايا  1

 6500 0.9 162.5 1.0 25 انؾيذح 4

 6000 0.6 108 0.7 18 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 5900 0.3 59 0.4 10 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 6250 0.7 125 0.8 20 انجشاؽيح 7

 6500 2.7 487.5 2.9 75 االعكُذسيح 8

 7100 15.9 2840 15.7 400 يٕيهذح 10

 7000 5.3 945 5.3 135 انجفجافح 11

 7000 4.5 805 4.5 115 نكشجيحا 12

 6700 1.3 234.5 1.4 35 داذى ٔلضاق 13

 6750 3.4 607.5 3.5 90 انٕهيفيح 14

 6500 1.5 260 1.6 40 عٕعج أتٕ 15

 7000 8.6 1540 8.6 220 يذشو 16

 6600 2.8 495 2.9 75 انجيالٔيح 17

 6800 11.4 2040 11.8 300 َاصٔص 18

 6750 2.7 472.5 2.7 70 نٕكح أتٕ 19

 7200 4.2 756 4.1 105 نٕكح أتٕتغاذيٍ  20

 7500 4.8 862.5 4.5 115 نٕكح أتٕتغاذيٍ  21

 7300 2.5 438 2.4 60 نٕكح أتٕتغاذيٍ  22

 7250 2.3 413.25 2.2 57 ألاف دأد تاؽا 23

 7300 2.7 474.5 2.5 65 انثيشأخ 24

 7300 3.3 584 3.1 80 أالد يغهى 25

 7200 1.9 338.4 1.8 47 تح ٔاالفيثخانجٕ 26

 7250 2.0 362.5 2.0 50 نٕكح أتٕجضسج  27

 7200 13.1 2340 12.7 325 جضيشج االعكُذسيح 28

 6904 100 17885.75 100 2552 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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2020 انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح (30يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1 برنامج باستخداـ( 63لمصدر: بيانات الجدوؿ )ا

 تقع  التيمويمحة، 10 )ىياربع مقاطعات تضـ ىذه الفئة  :دونما  ( 422 – 005020)الفئة االولى
، 16جزيػرة االسػكندرية فػي الشػرؽ، و 28، االسػكندريةناحيػة في الجز  الشػمالي الشػرقي مػف  محػـر

بنسػبة  دونمػا  ( 1245)البرسػيـ بمغػت المسػاحة المزروعػة بمحصػوؿ  فقػد( نازوز فػي الجنػو  18و
وجػػػػود ثػػػػروة حيوانيػػػػة متنوعػػػػة، وظػػػػروؼ بيئيػػػػة مناسػػػػبة لزراعػػػػة ويعػػػػز  السػػػػب  الػػػػى  %(48.8)

 .المحصوؿ
 لوكػة،  أبػوبساتيف  20 )ىيتسع مقاطعات  ىذه الفئة تضـ: دونما  ( 005 – 65020)الفئة الثانية

، يػػػػةالكرج12الجفجافػػػػة، و11، االسػػػػكندرية8، وناحيػػػػة االسػػػػكندريةغػػػػر   لوكػػػػة أبػػػػوبسػػػػاتيف  21
وبمغػػػػت مجمػػػػوع (، اوالد مسػػػػمـ، فػػػػي الوسػػػػط 25لوكػػػػة،  أبػػػػو19الجيالويػػػػة، و 17الوطيفيػػػػة، 14و

 مف مجموع المساحة.% (33.7بنسبة ) دونما  ( 860المساحة المزروعة بمحصوؿ الجت)
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 الجوبػػة والصػػيبح فػػي  26) عػػةعشػػر مقاطاثنػػا تضػػـ ىػػذه الفئػػة : دونمةةا  ( 65 – 02)الفئةةة الثالثةةة
لوكػة  أبػوجػزرة  27اوقػاؼ داود باشػا  23لوكػة،  أبػوبسػاتيف  22، ناحية االسكندريةجنوبي غر  
حة المزروعػة الػى صػغر المسػاويعػود السػب   فػي الوسػط البيػراوي 24عوسج،  أبو15في الغر  و
فػي  حػاتـ وقػزاؽ13و، الحويجػة والطالعػة5، وناحيػة االسػكندريةاـ حيايا في شماؿ  1، بالمحصوؿ
اذ بمغػت بسب  وجود مشاكؿ امنية فييا(،  الجراشية7سباع، و أبوالكوسة و 6الشيحة، و4والغر ، 

 %.(17.5تشكؿ نسبة ) دونما  ( 447محصوؿ )المجموع المساحة المزروعة ب
 لالنتاج  المكانيالتباين  -ب

فػػػػػػػي ناحيػػػػػػػة االسػػػػػػػكندرية بمػػػػػػػا البرسػػػػػػػيـ مجمػػػػػػػوع انتػػػػػػػاج ( 51والشػػػػػػػكؿ)( 63يبػػػػػػػيف الجػػػػػػػدوؿ )
انتػاج فػي  أعمػىبمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبػايف االنتػاج بػيف المقاطعػات الزراعيػة ل، طنا  ( 17885.75)

وذلػؾ لسػعة  ،%( 15.9بنسبة ) طنا  ( 2840الواقعة في شمالي شرؽ المنطقة ) (مويمحة 10 )مقاطعة
ناحيػػػػة الواقعػػػػة فػػػػي وسػػػػط  (سػػػػباع أبػػػػوكوسػػػػة و  6 )انتػػػػاج ضػػػػمف مقاطعػػػػة أقػػػػؿو ، المسػػػػاحة المزروعػػػػة

 .المساحة الصالحة لمزراعة وذلؾ بسب  صغر %(0.3بنسبة ) طنا  ( 59) بما االسكندرية
2020نًذقٕل انثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍاالَراق/( 51ؽكم)

 
 (63ٔل )انًقذس: تياَاخ انجذ    

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
فػػػػي ناحيػػػػة البرسػػػػيـ اف المعػػػػدؿ العػػػػاـ النتاجيػػػػة محصػػػػوؿ ( 52والشػػػػكؿ)( 63يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ)
، كانػػت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة ـ،دونػػكغـ/( 6904)، 2020االسػػكندرية لسػػنة 

وقد بمغت  ناحية االسكندريةغر   في (لوكة أبوبساتيف 21 )انتاجية في مقاطعة أعمىفقد سجمت 
انتاجية  أقؿاما ، النيا منطقة كتوؼ انيار اذ يعود السب  الى خصوبة التربة، دونـكغـ/( 7500)

وىػػي مػػف ( 5900)ناحيػػة االسػػكندريةفػػي وسػػط  (سػػباع أبػػوالكوسػػة و  6 )فظيػػرت ضػػمف مقاطعػػة



 انفصم انثانث: استعماالث األرض انسراعيت في ناحيت اإلسكنذريت من حيث انمساحت واإلنتاج واإلنتاجيت  

  (0202-0202نهمذة )

 
145 

 التي تعاني مف اضطرابات امنية.المقاطعات 
2020نًذقٕل انثشعيى في َاديح االعكُذسيح نغُح  ،دَٔى االَراجيح كةى/( 52ؽكم)

 

 .(63المصدر: بيانات الجدوؿ )

 محصول المخاليط العمفية -0
 : لممساحة التباين المكاني -أ

المخاليط اف مجموع المساحة المزروعة بمحصوؿ  (31والخريطة)، (64يتبيف مف الجدوؿ )    
بنسبة ، المزروعة مجموع مساحة المحاصيؿمف  %(3.39بنسبة ) دونما   (1383) العمفية

المخاليط العمفية اذ كانت اكبر مساحة النتاج ، مف مجموع مساحة محاصيؿ العمؼ (21.06%)
 7 )مساحة ضمف مقاطعة أقؿو % (7.6بنسبة ) دونما   (105) ( بمغتمحـر 16 )ضمف مقاطعة

 2020 ممحصوؿ لسنةلي ولتوضيح لتوزيع الجغراف (%،1بنسبة ) دونما   (14) ( بمغتالجراشية
 -:الى ثالث فئات صنفت

 تقػع  التػي مويمحػة10 )ىيثماف مقاطعات تضـ ىذه الفئة  :دونما   (025 – 75020) الفئة االولى
، الجفجافػة11، جزيرة االسكندرية في الشرؽ 28، ناحية االسكندريةفي الجز  الشمالي الشرقي مف 

نػػػػازوز فػػػػي  18و، محػػػػـر16و، مستصػػػػمحة أراض   ألنيػػػػايػػػػة فػػػػي الوسػػػػط والسػػػػب  يعػػػػود الكرج12و
فػػي الوسػػط لوجػػود ثػػروة  لوكػػة أبػػو19و، ناحيػػة االسػػكندريةغػػر   لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  21، الجنػػو 

 %.(54.2بنسبة ) دونما  ( 749محصوؿ )البمغت المساحة المزروعة ب اذ، (حيوانية جيدة
 لوكػة أبػوبساتيف  20)ىيمقاطعات  يثمان تضـ ىذه الفئة: دونما   (75 – 05020) الفئة الثانية ،

السػػكندرية ا 8و، لوكػػة فػػي الغػػر  أبػػوجػػزرة  27، اوقػػاؼ داود باشػػا 23، لوكػػة أبػػوبسػػاتيف  22و
وبمغػػػػت مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة ، (فػػػػي الوسػػػػط، اوالد مسػػػػمـ25، البيػػػػراوي 24، الوطيفيػػػػة14و

 مف مجموع المساحة. %(34.9بنسبة ) دونما   (482بمحصوؿ الجت)

 الجوبػة والصػيبح فػي  26 )ىػي عػاتمقاطتسػع تضػـ ىػذه الفئػة : دونمةا   (05 – 04) الفئة الثالثةة
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الحويجػػػػة 5و، بسػػػػب  صػػػػغر المسػػػػاحة المزروعػػػػة بالمحصػػػػوؿ ناحيػػػػة االسػػػػكندريةجنػػػػوبي غػػػػر  
الجراشػية ويعػود السػب  فػي ذلػؾ 7و، اـ حيايا فػي شػماؿ 1، في الغر  حاتـ وقزاؽ13و، والطالعة

وذلػؾ لمنافسػػة تقػع وسػػط  التػي، عوسػػج أبػو15و، يالويػػةالج17، عػدـ اسػػتقرار الوضػع االمنػيالػى 
تشػكؿ نسػبة  دونمػا   (152محصػوؿ )الاذ بمغػت مجمػوع المسػاحة المزروعػة ب، (المحاصيؿ االخػر 

(10.1).% 
في المخاليط العمفية مجموع انتاج  (54) والشكؿ (64يبيف الجدوؿ ) :لالنتاج التباين المكاني -ب

بما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا   (2862.8)ناحية االسكندرية بما 
( 8.2بنسبة ) طنا   (235.2الواقعة في شرؽ المنطقة ) (جزيرة االسكندرية 28 )انتاج في مقاطعة أعمى
ناحية الواقعة في وسط  (الجراشية 7 )انتاج ضمف مقاطعة أقؿو ، بسب  زيادة االنتاجية، %

 المزروعة بالمحصوؿ. المساحة وذلؾ بسب  صغر، %(0.7بنسبة )، طنا   (19.6) االسكندرية
نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انًخانيو انعهفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (64جذٔل )

2020 

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

 انمساحت

 ( دونم)
% 

االنتاج 

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 1800 1.3 36 1.4 20 او ديايا  .1

 1250 0.7 20 1.2 16 انذٕيجح ٔانطانعح .5

 1400 0.7 19.6 1.0 14 انجشاؽيح .7

 1900 3.0 85.5 3.3 45 االعكُذسيح .8

 2200 7.7 220 7.2 100 يٕيهذح .10

 2200 6.1 176 5.8 80 انجفجافح .11

 2250 6.7 191.25 6.1 85 انكشجيح .12

 1800 1.1 30.6 1.2 17 داذى ٔلضاق .13

 1800 3.4 97.2 3.9 54 انٕهيفيح .14

 1650 1.8 52.8 2.3 32 عٕعج أتٕ .15

 2000 7.3 210 7.6 105 يذشو .16

 1600 2.0 56 2.5 35 انجيالٔيح .17

 2000 7.1 204 7.4 102 َاصٔص .18

 1900 6.3 180.5 6.9 95 نٕكح أتٕ .19

 2100 4.9 140.7 4.8 67 نٕكح أتٕتغاذيٍ  .20

 2100 6.2 176.4 6.1 84 نٕكح أتٕتغاذيٍ  .21

 2200 4.3 123.2 4.0 56 نٕكح أتٕتغاذيٍ  .22

 2100 4.5 128.1 4.4 61 ألاف دأد تاؽا .23

 2300 5.9 167.9 5.3 73 انثيشأخ .24

 2250 5.9 168.75 5.4 75 أالد يغهى .25

 2000 1.3 36 1.3 18 انجٕتح ٔاالفيثخ .26

 2100 3.7 107.1 3.7 51 كحنٕ أتٕجضسج  .27

 2400 8.2 235.2 7.1 98 جضيشج االعكُذسيح .28

 1969.6 100 2862.8 100 1383 انمجموع

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم
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 2020ي َاديح االعكُذسيح نغُح ( انرٕصيع انًكاَي نًغادح انًخانيو انعهفيح ف31يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1( تاعرخذاو تشَايج 64انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
في المخاليط العمفية اف المعدؿ العاـ النتاجية محصوؿ ( 54والشكؿ)( 64) يتبيف مف الجدوؿ    

ت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات كانػػ ،دونػػـكغـ/( 1969.6)، 2020ناحيػػة االسػػكندرية لسػػنة 
ناحيػػة شػػرؽ فػػي الواقػػع  (جزيػػرة االسػػكندرية 28 )انتاجيػػة فػػي مقاطعػػة أعمػػىفقػػد سػػجمت ، الزراعيػػة

انتاجيػػة  أقػػؿامػػا ، اذ يعػػود السػػب  الػػى خصػػوبة التربػػة، دونػػـكغـ/( 2400وقػػد بمغػػت ) االسػػكندرية
وىػي  كغـ/دونػـ(1250)سكندريةناحية االغر  في  (الحويجة والطالعة 5 )فظيرت ضمف مقاطعة

 .مستقرة امنيا  الغير . و مستصمحةالغير مف المقاطعات 
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2020ح في َاديح االعكُذسيح نغُح نهًخانيو انعهفي هٍ( االَراق/53ؽكم)

 
 (64انًقذس: تياَاخ انجذٔل )  

2020نهًخانيو انعهفيح في َاديح االعكُذسيح نغُح دَٔى( الاَراجيح كةى/ 54ؽكم)

 
 .(64انًقذس: تياَاخ انجذٔل )      

 استعماالت االرض الزراعية لمحاصيل البستنة -رابعا
 بساتين النخيل -0
 لممساحة  التباين المكاني -أ

ف مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة باشػػػػػجار النخيػػػػػؿ أ (32والخريطػػػػػة) (65يتبػػػػػيف مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )    
% (92.13بنسػػبة )، روعػػة% مػػف مجمػػوع مسػػاحة المحاصػػيؿ المز (16.79بنسػػبة ) دونمػػا   (6852)

كبر مساحة النتاج وكانت أ( نخمة، 274080اذ بما عددىا )، مف مجموع مساحة محاصيؿ البستنة
مسػػػاحة  أقػػػؿو ، %(18.2بنسػػػبة ) دونمػػػا   (1250) ( بمغػػػتمويمحػػػة 10 )المحصػػػوؿ ضػػػمف مقاطعػػػة

ايف التبػػػػولتوضػػػػيح ، %( 0.5بنسػػػبة ) دونمػػػػا   (32) ( بمغػػػػتاوقػػػػاؼ داود باشػػػا 23 )ضػػػمف مقاطعػػػػة
 -الى ثالث فئات: صنفت 2020لمحصوؿ اشجار النخيؿ لسنة  المكاني

 التػيمويمحػة 10ربػع مقاطعػات ىػي) تضػـ ىػذه الفئػة أ :دونمةا   (0052 – 522020) الفئة االولى 
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 17، نػازوز فػي الجنػو  18و، محػـر16و، ناحيػة االسػكندريةتقع في الجز  الشػمالي الشػرقي مػف 
بنسػػػػبة  دونمػػػػا  ( 3100المسػػػػاحة المزروعػػػػة باشػػػػجار النخيػػػػؿ) بمغػػػػت فقػػػػد، (الجيالويػػػػة فػػػػي الوسػػػػط

باالضػافة الػى وجػود ، الميػاه وتوافرذات خصوبة جيدة  أراض  ويعز  السب  الى انيا ، %(45.2)
 ايدي عاممة ذات خبرة. 

 2020نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح تغاذيٍ انُخيم في َاديح االعكُذسيح نغُح ا (65جذٔل )

 .2022، تياَاخ غيش يُؾٕسج، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، ؽعثح صساعح االعكُذسيح، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم

 جزيػرة االسػكندرية  28) ضـ ىػذه الفئػة عشػر مقاطعػاتت: دونما  ( 522 – 000020) الفئة الثانية
 20حػػػاتـ وقػػػزاؽ، و13الجوبػػػة والصػػػيبح فػػػي جنػػوبي غػػػر ، و 26، ناحيػػػة االسػػكندريةفػػي الشػػػرؽ 

الجفجافػػػػة، 11اـ حيايػػػػا فػػػػي الشػػػػماؿ،  1لوكػػػػة فػػػػي الغػػػػر ،  أبػػػػوبسػػػػاتيف  21لوكػػػػة،  أبػػػػوبسػػػػاتيف 
ت مجمػػػػوع المسػػػػاحة المزروعػػػػة لوكػػػػة فػػػػي الوسػػػػط(، وبمغػػػػ أبػػػػو19الوطيفيػػػػة، و14الكرجيػػػػة، و12و
 % مف مجموع المساحة.(42.3بنسبة ) دونما  ( 2895لمحصوؿ )با

رقم 

انمقاط

 عت

 انمقاطعتاسم 
 انمساحت

 ( دونم)
 يدد  %

 النخيل

 انتاج

 ( طن)
االنتاجي   %

 كغم/شجضة

 62.5 2.4 500 8000 2.9 200 او ديايا  1

 57.5 0.8 172.5 3000 1.1 75 انؾيذح 4

 50 0.7 140 2800 1.0 70 انذٕيجح ٔانطانعح 5

 55 0.8 154 2800 1.0 70 عثاع أتٕانكٕعح ٔ 6

 57.5 0.8 172.5 3000 1.1 75 انجشاؽيح 7

 62.5 1.2 250 4000 1.5 100 االعكُذسيح 8

 77.5 18.9 3875 50000 18.2 1250 يٕيهذح 10

 80 3.8 768 9600 3.5 240 انجفجافح 11

 80 3.4 704 8800 3.2 220 انكشجيح 12

 57.5 4.5 920 16000 5.8 400 داذى ٔلضاق 13

 65 2.8 572 8800 3.2 220 انٕهيفيح 14

 57.5 1.4 282.9 4920 1.8 123 عٕعج تٕأ 15

 75 8.5 1740 23200 8.5 580 يذشو 16

 75 8.8 1800 24000 8.8 600 انجيالٔيح 17

 77.5 10.2 2077 26800 9.8 670 َاصٔص 18

 70 6.8 1400 20000 7.3 500 نٕكح أتٕ 19

 87.5 5.5 1120 12800 4.7 320 نٕكح أتٕتغاذيٍ  20

 90 4.8 990 11000 4.0 275 نٕكح أتٕتغاذيٍ  21

 87.5 0.8 157.5 1800 0.7 45 نٕكح أتٕتغاذيٍ  22

 85 0.5 108.8 1280 0.5 32 ألاف دأد تاؽا 23

 85 1.5 309.4 3640 1.3 91 انثيشأخ 24

 91.25 1.0 204.4 2240 0.8 56 أالد يغهى 25

 80 3.4 704 8800 3.2 220 انجٕتح ٔاالفيثخ 26

 85 2.0 408 4800 1.8 120 نٕكح أتٕجضسج  27

 77.5 4.5 930 12000 4.4 300 جسيرة االسكنذريت 28

 100 6852 انمجموع
274080 

 
20460 100 

74.6 
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 22الحويجػة والطالعػة، 5تضـ ىػذه الفئػة احػد عشػر مقاطعػة ): دونما  ( 000 – 00) الفئة الثالثة 
اوالد  25البيػػراوي،  24لوكػػة فػػي الغػػر  أبػػوجػػزرة  27اوقػػاؼ داود باشػػا،  23لوكػػة،  أبػػوبسػػاتيف 
تشػيد اسػتقرار  التػيبسب  التوسع العمراني في المقاطعػات  ناحية االسكندريةتقع وسط  تيالمسمـ 

الجراشػػية 7سػػباع، و أبػوالكوسػػة و 6الشػيحة، و4الزراعيػػة )البسػػاتيف(، و راض  امنػي عمػػى حسػا  األ
عوسػػج قمػػة الػػدعـ  أبػػو15االسػػكندرية، و 8ويعػػود السػػب  فػػي ذلػػؾ الػػى وجػػود اضػػطرابات امنيػػة، و

تشػػػػػػكؿ نسػػػػػػبة  دونمػػػػػػا  ( 857ذ بمغػػػػػػت مجمػػػػػػوع المسػػػػػػاحة المزروعػػػػػػة بالمحصػػػػػػوؿ )الحكػػػػػػومي(، ا
(12.5).% 

 2020انرٕصيع انًكاَي نًغادح تغاذيٍ انُخيم في َاديح االعكُذيح نغُح  (32يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 65انًقذس: تياَاخ انجذٔل ) 

 لالنتاج  التباين المكاني -ب
 (20460في ناحية االسكندرية بما ) مجموع انتاج التمور (55والشكؿ) (65يبيف الجدوؿ )    
 10 )انتاج في مقاطعة أعمىبما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  

اذ تتميز ىذه ، %( 18.9بنسبة ) طنا   (3875الواقعة في شمالي شرؽ المنطقة ) (مويمحة
انتاج ضمف  أقؿو ، االيدي العاممة والخبرةافر تو و ، مستصمحة ألنياخصبة  أراض  المقاطعة ب

ناحية % الواقعة في غر  (0.7بنسبة ) طنا  ( 140) ( بمغتالحويجة والطالعة 5 )مقاطعة
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 وسو  االوضاع االمنية.، بسب  صغر المساحة المزروعة بالنخيؿ، االسكندرية
 

2020االعكُذسيح نغُح  نًذقٕل اؽجاس انُخيم في َاديح هٍاالَراق/ (55ؽكم)

 
 (65المصدر: بيانات الجدوؿ )

 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػػدؿ العػػػاـ النتاجيػػػة تمػػػور النخيػػػؿ فػػػي ناحيػػػة  (56والشػػػكؿ) (65يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ)    

فقػد  كانت االنتاجية متباينة بيف المقاطعات الزراعية شجرةكغـ/ (74.6)، 2020االسكندرية لسنة
وقػػػد بمغػػػت  ناحيػػػة االسػػػكندريةفػػػي وسػػػط  (اوالد مسػػػمـ 25 )انتاجيػػػة فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػىسػػػجمت 

امػػا ، الميػاه وتػوافركتػوؼ انيػار  ألنيػااذ يعػود السػب  الػى خصػوبة التربػػة ، شػجرةكغـ/ (91.25)
 شػجرةكغـ/ (50فػي غػر  المنطقػة ) (الحويجػة والطالعػة 5 )انتاجيػة فظيػرت ضػمف مقاطعػة أقؿ

 اني مف مشاكؿ امنية اثرت عمى كمية االنتاجية.التي تعوىي مف المقاطعات 
2020نًذقٕل انرًٕس في َاديح االعكُذسيح نغُح  ؽجشجاالَراجيح كةى/ ( 56ؽكم)

 
 ( 65انًقذس: تياَاخ انجذٔل )     
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 بساتين اشجار الفاكهة -ثانيا
ة المزروعة اف مجموع المساح (33)والخريطة  (66يتبيف مف الجدوؿ ) :لممساحة التباين المكاني -أ
بنسبة و ، المزروعةمف مجموع مساحة المحاصيؿ  %(1.43بنسبة ) دونما   (585اشجار الفاكيو )ب
كانت اكبر مساحة النتاج المحصوؿ ضمف  فقد، مف مجموع مساحة محاصيؿ البستنة %(7.86)

مساحة ضمف  أقؿو  %(13.7بنسبة ) دونما   (80) ناحية االسكندريةفي جنو   (نازوز 18 )مقاطعة
 التبايف المكانيولتوضيح  %(..1بنسبة ) دونما   (8في وسط المنطقة ) (االسكندرية 8 )مقاطعة

 -:الى ثالث فئات صنفت 2020لمحصوؿ اشجار الفاكيو لسنة 
 (82 – 42020الفئة االولى )  و16)مقاطعػات ربػع أتضػـ ىػذه الفئػة  :دونمةا ، نػازوز فػي  18محػـر

بمغػػػت المسػػػاحة  فقػػػد( لوكػػػة فػػػي الوسػػػط أبػػػو19و لوكػػػة فػػػي الغػػػر ، أبػػػوبسػػػاتيف  20الجنػػػو ، و
، ويعز  السب  الى امكانية الزراعة في %(46.2بنسبة ) دونما  ( 270) ةالمزروعة باشجار الفاكي
 عاممة ذات خبرة.  يد  أة الى وجود ة باالضافبخص تمتمؾ ارض ىذه المقاطعة الى انيا

 2020نفاكّٓ في َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل اؽجاس اا( 66جذٔل )

 اسم انمقاطعت رقم انمقاطعت
 انمساحت

 ( دونم)
% 

 االنتاج

 ( طن)
% 

 االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 330 1.0 2.64 1.4 8 االعكُذسيح 8

 350 2.0 5.25 2.3 15 يٕيهذح 10

 350 2.4 6.3 3.0 18 انجفجافح 11

 375 1.7 4.5 2.1 12 انكشجيح 12

 350 4.1 10.5 5.1 30 يحانٕهيف 14

 320 1.9 4.8 2.6 15 عٕعج أتٕ 15

 375 10.2 26.25 12.0 70 يذشو 16

 350 5.4 14 6.8 40 انجيالٔيح 17

 375 11.6 30 13.7 80 َاصٔص 18

 400 10.1 26 11.1 65 نٕكح أتٕ 19

 550 11.7 30.25 9.4 55 نٕكح أتٕتغاذيٍ  20

 550 6.4 16.5 5.1 30 نٕكح أتٕتغاذيٍ  21

 560 3.7 9.52 2.9 17 نٕكح أتٕتغاذيٍ  22

 550 4.3 11 3.4 20 ألاف دأد تاؽا 23

 575 6.7 17.25 5.1 30 انثيشأخ 24

 570 4.4 11.4 3.4 20 أالد يغهى 25

 560 7.4 19.04 5.8 34 انجٕتح ٔاالفيثخ 26

 560 3.5 8.96 2.7 16 نٕكح أتٕجضسج  27

 375 1.5 3.75 1.7 10 جضيشج االعكُذسيح 28

 443.4 100 257.91 100 585 انمجموع

 .0200المصدر: مديرية زراعة بابل، شعبة زراعة االسكندرية، قسم التخطيط والمتابعة، بيانات غير منشورة، 
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2020( انرٕصيع انًكاَي نًغادح اؽجاس انفاكّٓ في َاديح االعكُذيح نغُح 33يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1 برنامج باستخدام( 66المصدر: بيانات الجدول )

 الجوبػة والصػيبح 26 )تضػـ ىػذه الفئػة خمػس مقاطعػات ىػي: دونمةا   (42 – 02020)الفئة الثانيةة
البيػػراوي  24، الجيالويػػة 17، الوطيفيػػة14و، لوكػػة فػػي الغػػر  أبػػوبسػػاتيف  21، فػػي جنػػوبي غػػر 
، %(28بنسػبة ) دونما   (164) ةبمغت مجموع المساحة المزروعة باشجار الفاكي (التي تقع الوسط

 .المزروعةمف مجموع المساحة 
 (02 - 8الفئةةة الثالثةةة)   تقػػع فػػي  التػػيمويمحػػة 10 )مقاطعػػات ىػػيعشػػر تضػػـ ىػػذه الفئػػة : دونمةةا

، الجفجافػة 11و جزيػرة االسػكندرية فػي الشػرؽ 28و، ناحية االسكندريةالجز  الشمالي الشرقي مف 
قمػػة المػػردود االقتصػػادي بسػػب  قمػػة الخػػدمات المقدمػػة فػػي الوسػػط والسػػب  يعػػود الػػى  الكرجيػػة12و

 25، لوكة في الغر  أبوجزرة  27، اوقاؼ داود باشا 23، لوكة أبوبساتيف  22، الشجار الفاكيو
، االسػكندرية 8و، في الوسط بسب  الزيػادة فػي التوسػع العمرانػي عمػى حسػا  البسػاتيف اوالد مسمـ

اذ بمغػػػػت مجمػػػػوع المسػػػػاحة ، (اصػػػػيؿ االخػػػػر فػػػػي الوسػػػػط بسػػػػب  منافسػػػػة المح عوسػػػػج أبػػػػو15و
 %.(25.8تشكؿ نسبة ) دونما   (151المزروعة بالمحصوؿ )
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  :لالنتاج التباين المكاني -ب

، طنػػا   (257.91مجمػػوع انتػػاج الفاكيػػو ناحيػػة االسػػكندرية بمػػا ) (57والشػػكؿ) (66يبػػيف الجػػدوؿ )
 20 )انتػػاج فػػي مقاطعػػة أعمػػىبمػػا  ،ناحيػػة االسػػكندريةيتبػػايف االنتػػاج بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة ل

اذ تتميػز ، %(11.7بنسبة ) طنا   (30.25) ناحية االسكندرية الواقعة في غر  (لوكة أبوبساتيف 
ممػػا يزيػػد مػػف ، وفر االيػػدي العاممػػة والخبػػرةتػػت و، خصػػبةال كتػػوؼ االنيػػار أراض  ىػػذه المقاطعػػة بػػ
 ناحيػػة االسػػكندريةوسػػط قعػػة فػػي الوا (االسػػكندرية 8 )انتػػاج ضػػمف مقاطعػػة أقػػؿو ، كميػػة االنتػػاج

المقاطعػة  أراضياغم   ألف، المزروعة المساحة وذلؾ بسب  صغر، %(1بنسبة ) طنا   (2.64)
 .(ذات استعماالت حضرية )سكنية

2020الَراق اؽجاس انفاكّٓ في َاديح االعكُذسيح نغُح  هُا  االَراق/( 57ؽكم)

 
 (66انًقذس: تياَاخ انجذٔل )

 :لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعػػدؿ العػػاـ النتاجيػػة اشػػجار الفاكيػػو فػػي ناحيػػة  (58والشػػكؿ) (66يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ)    

 كانػػت االنتاجيػػة متباينػػة بػػيف المقاطعػػات الزراعيػػة ـدونػػكغـ/ (443.4)، 2020االسػػكندرية لسػػنة 
ت وقػػػد بمغػػػ ناحيػػػة االسػػػكندرية وسػػػط فػػػي (البيػػػراوي 24 )انتاجيػػػة فػػػي مقاطعػػػة أعمػػػىفقػػػد سػػػجمت 

 )انتاجيػة فظيػرت ضػمف مقاطعػة أقػؿامػا ، اذ يعود السب  الى خصوبة التربة، دونـكغـ/ (575)
 مستصػػمحةالغيػػر وىػػي مػػف المقاطعػػات  ،دونػػـكغـ/ (320فػػي وسػػط المنطقػػة ) (عوسػػج أبػػو 15
 .مشاكؿ امنيةمف تعاني و 
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2020الؽجاس انفاكٓح في َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔىاالَراجيح كةى/( 58ؽكم)

 
 (66انًقذس: تياَاخ انجذٔل )       

 استعماالت االرض الزراعية لممحاصيل الصناعية -خامسا

  محصول السمسم -0
اف مجموع المساحة المزروعة  (34والخريطة) (67يتبيف مف الجدوؿ ): لممساحة التباين المكاني -أ

بنسبة ، مزروعةالمف مجموع مساحة المحاصيؿ  %(0.25بنسبة ) دونما   (104بمحصوؿ السمسـ)
اذ كانت اكبر مساحة ، (55ينظر الجدوؿ) مف مجموع مساحة المحاصيؿ الصناعية، %(26.1)

 (21) بمغت ناحية االسكندريةالواقعة شماؿ شرؽ  (مويمحة10 )النتاج السمسـ ضمف مقاطعة
 بنسبة دونما   (6) الوسط في (الجيالوية 17 )مساحة ضمف مقاطعة أقؿو ، %(20.2بنسبة ) دونما  

الى ثالث  صنفت 2020محصوؿ السمسـ لسنة مساحة ولتوضيح لتوزيع الجغرافي ل، %( 5.8)
 :فئات

 تقػع فػي الشػمالي  التيمويمحة  10مقاطعتيف)تضـ ىذه الفئة  :دونما  ( 00 – 02020)الفئة االولى
بمغػػت المسػػاحة المزروعػػة  فقػػد( جزيػػرة االسػػكندرية فػػي شػػرؽ 28و، ناحيػػة االسػػكندريةالشػػرقي مػػف 

 مستصمحة. أراض  نيا ال% ( 34.6بنسبة ) دونما  ( 36صوؿ السمسـ)بمح
 نػػػازوز فػػػي 18محػػػـر و16) مقاطعػػػاتاربػػػع تضػػػـ ىػػػذه الفئػػػة : دونمةةةا  ( 02 – 8020)الفئةةةة الثانيةةةة

وبمغػػػػػػت مجمػػػػػػوع المسػػػػػػاحة المزروعػػػػػػة (، عوسػػػػػػج، فػػػػػػي الوسػػػػػػطأبو 15الجفجافػػػػػػة، و11الجنػػػػػػو ، 
 .المزروعة مساحةمف مجموع ال% (37.5بنسبة ) دونما  ( 39محصوؿ )الب

 الطيفيػػػػة،  14الكرجيػػػػة،  12)مقاطعػػػػات اربػػػػع تضػػػػـ ىػػػػذه الفئػػػػة : دونمةةةةا  ( 8 – 6)الفئةةةةة الثالثةةةةة
بمغػػػت مجمػػػوع المسػػػاحة المزروعػػػة بمحصػػػوؿ  فقػػػد(، فػػػي الوسػػػط لوكػػػة أبػػػو 19، والجيالويػػػة17و

مػػػف المسػػػاحة ويعػػػود السػػػب  فػػػي ذلػػػؾ الػػػى منافسػػػة  %(9، 27تشػػػكؿ نسػػػبة ) دونمػػػا  ( 29السمسػػـ)
اف اغمػػ  مقاطعػػات  وومحاصػػيؿ العمػػؼ،  اواتالخضػػر و  الحبػػو  يؿ اخػػر  مثػػؿ محاصػػيؿمحاصػػ
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، يالحػػظ اختفػػا  زراعػػة محصػػوؿ السمسػػـ فػػي المقاطعػػات غيػػر مستصػػمحة أراض  ىػػذه الفئػػة ىػػي 
 عوسج. أبوالحويجة والطالعة و  5التي تعاني مف تدىور امني مثؿ 

 2020ى في َاديح االعكُذسيح نغُح نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل انغًغا( 67جذٔل )

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

انمساحت 

 ( دونم)
% 

االنتاج 

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (دونمكغم/)

 230 21.8 4.83 20.2 21 يٕيهذح .10

 240 10.8 2.4 9.6 10 انجفجافح .11

 220 7.9 1.76 7.7 8 انكشجيح .12

 190 6.9 1.52 7.7 8 انٕهيفيح .14

 200 8.1 1.8 8.7 9 ٕعجع أتٕ .15

 200 9.0 2 9.6 10 يذشو .16

 190 5.1 1.14 5.8 6 انجيالٔيح .17

 200 9.0 2 9.6 10 َاصٔص .18

 180 5.7 1.26 6.7 7 نٕكح أتٕ .19

 230 15.6 3.45 14.4 15 جضيشج االعكُذسيح .28

 208 100 22.16 100 104 انمجموع

 .2022ح االعكُذسيح، لغى انرخطيو ٔانًراتعح، تياَاخ غيش يُؾٕسج، انًقذس: يذيشيح صساعح تاتم، ؽعثح صساع

 2020( انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل انغًغى في َاديح االعكُذسيح نغُح 34يشيطح )

 
 .Arc GIS 10.8.1( تاعرخذاو تشَايج 67انًقذس: اعرًادا عهد تياَاخ انجذٔل )
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مجموع انتاج السمسـ في ناحية ( 59والشكؿ) (67يبيف الجدوؿ ) :لالنتاج التباين المكاني -ب
بما ، ناحية االسكندريةيتبايف االنتاج بيف المقاطعات الزراعية ل، طنا  ( 22.16االسكندرية بما )

بنسبة  طنا  ( 4.83الواقعة في شمالي شرؽ المنطقة ) (مويمحة 10) انتاج في مقاطعة أعمى
 %(5.1بنسبة ) طنا  ( 1.14) بمغت( الجيالوية 17 مقاطعة )ضمف انتاج أقؿو ، %(21.8)

 المزروعة بالمحصوؿ.المساحة  بسب  صغر، ناحية االسكندريةالواقعة وسط 
2020نًذقٕل انغًغى في َاديح االعكُذسيح نغُح  هٍ( االَراق/59ؽكم)

 
 .(67انًقذس: تياَاخ انجذٔل )       

اف المعدؿ العاـ النتاجية  (60) والشكؿ (67) يتبيف مف الجدوؿ: نتاجيةلال  التباين المكاني -ج
كانت االنتاجية متباينة  دونـكغـ/ (208) 2020محصوؿ السمسـ في ناحية االسكندرية لسنة 

وسط في  (الجفجافة 11 )انتاجية في مقاطعة أعمىفقد سجمت ، بيف المقاطعات الزراعية
انتاجية  ؿأقاما ، اذ يعود السب  الى خصوبة التربة، دونـكغـ/( 240لمنطقة وقد بمغت )ا

 غير مستصمحة. أراض  وىي ، دونـكغـ/ (180) ( بمغتلوكة أبو 19 )فظيرت ضمف
2020نًذقٕل انغًغى في َاديح االعكُذسيح نغُح  دَٔى( االَراجيح كةى/60ؽكم)

 
 (67انًقذس: تياَاخ انجذٔل )
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 محصول زهرة الشمس -0
 لممساحة  التباين المكاني-أ

اف مجمػػػػػوع المسػػػػػاحة المزروعػػػػػة بمحصػػػػػوؿ زىػػػػػرة  (35) ةوالخريطػػػػػ (68يتبػػػػػيف مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )    
مػػػف  %(73.93بنسػػػبة )، مػػػف مجمػػػوع مسػػػاحة المحاصػػػيؿ% (0.72بنسػػػبة ) دونمػػػا   (295الشػػػمس)

 10 )كانت اكبر مساحة النتاج زىرة الشمس ضمف مقاطعػةو ، مجموع مساحة المحاصيؿ الصناعية
 ( بمغػػتالجيالويػػة 17 )مقاطعػػةمسػػاحة ضػػمف  أقػػؿو ، %(16.9)بنسػػبة  دونمػػا   (50) ( بمغػػتمويمحػػة

 2020ولتوضػػػػيح لتوزيػػػػع الجغرافػػػػي لمحصػػػػوؿ زىػػػػرة الشػػػػمس لسػػػػنة ، %(4.7) بنسػػػػبة دونمػػػػا   (14)
 :الى ثالث فئات صنفت

 مويمحػػة الواقعػػة فػػي  10ثػػالث مقاطعػػات) تضػػـ ىػػذه الفئػػة  :دونمةةا   (52 – 07020)الفئةةة االولةةى
، ناحيػة االسػكندريةتقػع فػي شػرؽ مػف  لتػياجزيرة االسكندرية  28و ناحية االسكندريةشماؿ شرقي 

 دونمػػا  ( 130حيػػث بمغػػت المسػػاحة المزروعػػة بمحصػػوؿ زىػػرة الشػػمس)، (فػػي الوسػػط الجفجافػػة11
  مستصمحة. أراض  % اذ انيا (44.1بنسبة )

 نػازوز فػي 18و، محػـر16 ) مقاطعػات اربػعتضػـ ىػذه الفئػة : دونمةا   (07 – 02020)الفئة الثانية
وبمغت مجمػوع المسػاحة المزروعػة بالمحصػوؿ ، (الوطيفية في الوسط14و، الكرجية12و، الجنو 

 .مزروعةمف مجموع المساحة ال %(44.4بنسبة ) دونما   (131)
 الجيالويػة  17و ، عوسػج أبػو15مقاطعتيف ىمػا )تضـ ىذه الفئة : دونما   (02 – 04)الفئة الثالثة

تشػكؿ نسػبة  دونما   (34شمس )اذ بمغت مجموع المساحة المزروعة بمحصوؿ زىرة ال، (في الوسط
 غير مستصمحة. أراض  وانيا ، شحة المياه ويعود السب ، مف المساحة %(11.5)

 2020نًغادح ٔاالَراق ٔاالَراجيح نًذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذسيح نغُحا (68جذٔل )

رقم 

 انمقاطعت
 اسم انمقاطعت

انمساحت 

 ( دونم)
% 

االنتاج 

 ( طن)
% 

االنتاجيت 

 (ونمد/)كغم

 220 18.4 11 16.9 50 يٕيهذح .10

 200 13.4 8 13.6 40 انجفجافح .11

 210 12.3 7.35 11.9 35 انكشجيح .12

 180 9.0 5.4 10.2 30 انٕهيفيح .14

 180 6.0 3.6 6.8 20 عٕعج أتٕ .15

 190 11.8 7.03 12.5 37 يذشو .16

 170 4.0 2.38 4.7 14 انجيالٔيح .17

 200 9.7 5.8 9.8 29 َاصٔص .18

 230 15.4 9.2 13.6 40 جضيشج االعكُذسيح .28

 198 100 59.76 100 295 انمجموع

 .0200، بيانات غير منشورة، قسم التخطيط والمتابعة، شعبة زراعة االسكندرية، المصدر: مديرية زراعة بابل



 انفصم انثانث: استعماالث األرض انسراعيت في ناحيت اإلسكنذريت من حيث انمساحت واإلنتاج واإلنتاجيت  

  (0202-0202نهمذة )

 
159 

 2020نغُح  انرٕصيع انًكاَي نًغادح يذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذسيح (35يشيطح )

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذاو تشَايج ( 68انًقذس:اعرًادا عهد تياَاخ انجذٔل )

مجمػوع انتػاج زىػرة الشػمس فػي ناحيػة ( 61والشػكؿ)( 68يبيف الجدوؿ ): لالنتاج التباين المكاني -ب
بمػا ، ناحيػة االسػكندريةيتبػايف االنتػاج بػيف المقاطعػات الزراعيػة ل، طنػا  ( 59.76االسكندرية بمػا )

بنسػػػػبة  طنػػػػا  ( 11المنطقػػػػة )شػػػػماؿ شػػػػرؽ الواقعػػػػة فػػػػي  (مويمحػػػػة 10 )فػػػػي مقاطعػػػػةانتػػػػاج  أعمػػػػى
، طنػػا  ( 2.38الواقعػػة فػػي وسػػط منطقػػة ) (الجيالويػػة 17 )انتػػاج ضػػمف مقاطعػػة أقػػؿو ، %(18.4)

 المزروعة بيذا المحصوؿ.المساحة  بسب  صغر ،%(4بنسبة )
2020اديح االعكُذسيح نغُح نًذقٕل صْشج انؾًظ في َ هٍاالَراق /  (61ؽكم)

 
 ( 68انًقذس: تياَاخ انجذٔل )
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 لالنتاجية التباين المكاني -ج
اف المعدؿ العاـ النتاجية محصوؿ زىرة الشمس في  (62والشكؿ) (68يتبيف مف الجدوؿ)   

، كانت االنتاجية متباينة بيف المقاطعات الزراعية دونـكغـ/ (198) 2020ناحية االسكندرية لسنة
في الجز  الشرقي لممنطقة وقد  (جزيرة االسكندرية 28 )انتاجية في مقاطعة أعمىجمت فقد س

في الوسط  (الجيالوية 17 )انتاجية فظيرت ضمف مقاطعة أقؿاما ، دونـكغـ/( 230بمغت )
 غير مستصمحة. أراض  وىي ، دونـكغـ/ (170)

2020يح نغُح نًذقٕل صْشج انؾًظ في َاديح االعكُذس دَٔىاالَراجيح كةى/ (62ؽكم)

 
  .(68انًقذس: تياَاخ انجذٔل )      
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 الرابعالفصل 
 (0202 - 0202تغير استعماالت األرض الزراعية في ناحية اإلسكندرية للمدة )

 تمهيد
التغير هو التحول الحاصل نتيجة عوامل، قد يكون هذا التحول ناتجًاعن تخطييط مبي ه هد ي  

ن أي إرت يياط الظيياهرة  متغيييرات محييددة ولييذا  ييإبييتدادة ميين تحويييل الظيياهرة نوعيييًا وكميييًا ميين خيي ل اإ
بااالتغير عنيي  نو يي  هييذد الدرابيية ، متغيييرات يييفير  يي  تغييير الظيياهرةتغييير موصييود ومخطييط  يي  تميي  ال

نتاجياً  ةً التحول الحاصيل  ي  نميط زراعية الغي ت مبياح :الزراعي زمانييًا ومكانييًا، ويكيون هيذا  ،ةً وغمي وا 
ن إو ط يعية الحيال  ي، (1)التغير متناب ًا مع تدخل اإنبان لغرض تطمين حاجات  وتحوييه حيياة أ  يل

نميييا هيييو عر ييينشييياط اإنبيييان يتصييي   عيييد  اإ لمتغيييير والتنيييوع  ييي  نيييوع  ةبيييتورار عميييو نميييط واحيييد وا 
بييتعمال وكيا تيي  ت عييًا لممتغيييرات التيي  تييرت ط  ييذل  النشيياط و يمييا يخييص منطويية الدرابيية  وييد شيي دت اإ

ت نبي ة غي ماذ ( 2020( وبينة الموارنية )2010تغيرًا بال ا    مباحة المحاصيل  ين بنة األبياس )
المبييييييياحة وا نتييييييياج  عميييييييو مل هيييييييذا التغييييييييرتشيييييييأو  ،(2020 - 2010دة )ميييييييمل(% 57.36-التغيييييييير)
 حبب ط يعة ا ب اب العوامل الميفيرة  ي  ذلي  أخرى وتختم  درجة التغير  ين مواطعة و  ،وا نتاجية

 األب اب: رز هذد أومن  ،التغير
 .2010موارنة مع الو رة المائية    بنة ا باس  2020شحة المياد    بنة  -1
يييار بييم ية عمييو الواقييع الزراعيي   يي  أا ت هييا كانييت ل ييا وميي 2014وا  ييطرايات ا منييية  يي  عييا   -2

 6 ،الحويجية والطالعية 5 ،الشييحة 4 ،ا  حياييا 1الناحية  شكل عا  وعمو العديد من المواطعات )
اذ شيييي دت هييييذد المواطعييييات  ،حييييات  وقييييزاه(  شييييكل خيييياص 13 ،الجراشييييية 7 ،كوبيييية وا ييييو ابيييي اع

وذليي  لوعورت ييا واحتوائ ييا عمييو  ،ات ا رها يييةظطرا ييات امنييية  بيي ب ابييتغ ل ا ميين ق ييل العصييا أ
مميا  ،(منخد ات متجمعة  ي ا المياد ومناطه متغدقية  ي يا ن يات ط يعي  كييي  )الوصيب وال يردي

دى الييو نييزوح  عييض البييكان وصييعو ة الزراعيية والتبييويه والتج يييز حتييو  عييد عمميييات التحرييير أ
  ب ب ان ا كانت مح ورة امنيا.

لييذي كييان غييير داعيي  لمزراعيية  صييورد عاميية ولمحاصيييل الح ييوب والوميي  دور البيابيية الحكومييية ا -3
انخديض بيعر ابيت   الدولية لممحاصييل ا بيتراتيجية )الومي    ويد ، صورة خاصة    بنة الموارنة

عد  كداية ا بيمدة الكيمياويية المج يزة لمميزارعين التي  تج يز    ً  عن ،والشعير والذرة الصدراء(
  بيييمااي ييا منا بيية المبيتورد لمنيياتع الزراعيي  المحميي   ،(2)حبيب الخطيية الزراعييية ميين ق يل الدوليية

عييد  وجييود دعيي     ييً  عيين ،ونوعيياً  اً عيية كميي يي  اوقييات الييو رة ممييا يييفير عمييو ا بييعار وعمييو الزرا

                                                           

 .75، ص هصذس عاتق ،هطش الذاهشيالوهاب  عثذ (1)

دساعح هٍذاًٍح، هقاتلح هع عذد هي هضاسعً هٌطقةح الذساعةح لعلةً عضٌةض خاعةش، سعةو، عةاد،، صرةٍش ًا ةش ،  (2)

 .2022اٌاس، 
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لزراعييية  بيي ب بيابيية التوشيي  لتوقيي  العمييل  الم ييادرة ا 2020ارنيية مييال  لممييزارعين  يي  بيينة المو
 2010عميو عكيس بينة ا بياس  ،ت عت ا الدولة و ع  ك ير لكيل انيواع التبيمي  الزراعي أالت  

( دينييار عراقيي   وجييود الم ييادرة 2736000000اذ  مييم مجمييوع التبييمي   يي  منطويية الدرابيية الييو)
 الزراعية.

ان كيييرا   بييما ،لتشغيل المكائن والمعدات الزراعية وم يخات المياء زيادة بعر الوقود المبتخد  -4
من المزارعين يعتمدون عمو ا بواه المحمية    تو يرها مميا ييفير بيم ا عميو الزراعية  شيكل عيا  

 .(1)من حيث المباحة وا نتاج وا نتاجية
يية والحشيد الشيع   تو ر  رص عمل    مجا ت اخرى غيير الزراعية كا نتبياب اليو الويوات ا من -5

 الوظائ  المدنية ا خرى والعمل  البوه الحر.   ً  عن ،والحشد العشائري )الصحوات(
ذا التغيييير لكيييل محصيييول مييين يلغيييرض الوقيييو  عميييو أهييي  العواميييل التييي  أدت إليييو حيييدوث هيييو 

  الدصييل البييا ه، معتمييدين عمييو معادليية نبيي ة ينبييتعرض ذليي ، و حبييب ترتي يي   ييو  المحاصيييل بيي
تجاهي  وميدى تيرييرد  ي  ابيتعما ت األرض الزراعيية ا  الت  مين خ ل يا يمكننيا معر ية التغيير و ( 2)التغير

   .لممدة المذكورة
 :تغير استعماالت األرض الزراعية المخصصة لزراعة محاصيل الحبوب -اوال

بييتعما ت األرض الزراعييية تغيييرًا بييال ا  ك يييرًا خيي ل المييدة إلوييد شيي دت مبيياحة هييذا النييوع ميين 
 (18970)و يي  بييينة الموارنييية  دونمييياً ( 42702( حيييث كانيييت  يي  بييينة األبيياس )2020 - 2010)

ن هيذا التغيير كيان مت اينيًا  يين مواطعيات منطوية أ، إ  %(55.57-و يذل   مغيت نبي ة التغيير ) دونماً 
 .ت عًا لنوع المحصولن هذد النب ة تت اين أالدرابة كما 

 :تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول القمح -0
 (69كميا يظ ير مين الجيدول ) %    عمو  ناحية ا بكندرية (62.07- مغت نب ة التغير )    
 دونميييياً ( 29000)2010كانييييت المبيييياحة المخصصيييية لمحصييييول الوميييي   يييي  بيييينة ا بيييياس   وييييد

انخد ييت مبيياحة الوميي    وييد 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 11000وأصيي حت تميي  المبيياحة )
ا بي اب اندية    يً  عين ،دونماً ( 18000 داره ) ،( مرة  ين بنة األباس وبنة الموارنة2.63)

الييذكر هنييا  عييددة ابيي اب تويي  وراء انخديياض المبيياحة المزروعيية )الخطيية الزراعييية( لمحصييول 

                                                           

 .2022الوطٍفٍح لزوذ صغٍش، هسغي زوٍذ ، اٌاس 14دساعح هٍذاًٍح، هقاتلح هع عذد هي الوضاسعٍي فً هقاطعح  (1)
 ط -ط                      (2)

 100×  ----------- =ًغثح الرغٍش   

 ط                       

  .2020ط: الوغازح الوغرثوشج تضساعح هسصو، هعٍي عٌح الوقاسًح ل 

                    .2010: الوغازح الوغرثوشج تضساعح هسصو، هعٍي عٌح االعاط لط 

الكةةاسذوغشافً، تٍةةش خ،  ً طةةشا الروثٍةة ـٌعةةاخ الدغشافٍةةح دساعةةح فةةلوصةذس: هسوةةذ هسوةةذ عةةطسٍح، صةةشا   الروصا    

  .332-328، ص 1972
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 الوم  من اهم ا؟ 
( دينييار  يي  830000اذ كييان البيعر ) ،( دينيار310000وميي  ) ميم الدييره  بيعر ابييت   الدولية لم -1

 ( دينار بنة الموارنة.520000انخد ت الو ) ،بنة ا باس
 عد  كداية ا بمدة الكيمياوية المج زة لممزارعين لمحصول الوم .  -2
( يظ ر أن نب ة التغير 36( والخريطة )69 م حظة الجدول ) :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ

 – 2010) بيييينت المبيييياحة المزروعيييية  محصييييول الوميييي  حبييييب مواطعييييات منطويييية الدرابيييية ل  يييي 
 -ه :( توع  من ي ث  ئات رئيبة 2020

 ا يو  19تغير بم   هي ) أعموت   ب ع مواطعات ذات  (%:90.29- - 022-) الفئة االولى
كوبية  6 ،الحويجة والطالعة 5 ،الشيحة 4 ،ا  حيايا 1(% وكل من)92.39-لوكة(  نب ة تغير)

(% والبيي ب يعييود الييو 100-حييات  وقييزاه( اذ  مغييت نبيي ة التغييير) 13 ،الجراشييية 7 ،وا ييو بيي اع
 بوء ا و اع ا منية.

 لوسصو، االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج69ل خذ ،

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحالقور زغة 

رقم 

 المقاطعت
 تغير االنتاجيت تنسب نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت

 100.00- 100.00- 100.00- ام زٍاٌا .1

 100.00- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 5.26- 52.63- 50.00- اإلعكٌذسٌح .8

 0.00 72.83- 72.83- هوٌلسح .10

 0.00 26.67- 26.67- الدفدافح .11

 0.00 58.00- 58.00- الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13

 58.33 5.00- 40.00- الوطٍفٍح .14

 70.00 50.00- 70.59- اتو عوعح .15

 5.56 59.32- 61.46- هسشم .16

 50.00 6.25 29.17- الدٍال ٌح .17

 5.56 23.60- 27.62- ًاص ص .18

 12.50 91.44- 92.39- اتو لوكح .19

 0.00 30.30- 30.30- اإلعكٌذسٌحخضٌشج  .28

 29.62 58.17- 62.07- المجموع

 .  فً الفص  الثالث56   ل42الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 -2010ل فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذج  ورقروصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الال  36صشٌطح ل

2020  

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   69الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل

 ( 02- - 90.29-الفئة الثانية:%) (  8ت   هذد الدئة خمس  مواطعات ذات تغيير بيم   هي 
 ،50-محير ( و مغيت نبي ة التغيير ) 16 ،ا و عوبيع 15  ،الكرجية12 ،مويمحة 10 ،ا بكندرية

 (% عمو التوال .61.46-،70.59-،58-،72.83-
 ( 06.62- - 99.99-الفئة الثالثة:%)  تغيير بيم    أقيلت   هذد الدئة خمس مواطعيات ذات

جزييييرة ا بيييكندرية( اذ ت ميييم  28 ،نيييازوز 18 ،الجي ويييية 17 ،الوطيديييية 14 ،الجدجا ييية 11هييي )
والبي ب  ،%( عمو التوال  30.30-،%27.62-،%29.17-،40-،%26.67-نبب التغير )

 يعود لشحة المياد.
 مغييييت كمييييية انتيييياج محصيييييول الوميييي   يييي  بيييينة ا بييييياس : تغيااااار االنتااااا لالتوزيااااع الجغرافااااي  -ب

اذ انخد ت كمية  طناً ( 10757.2) 2020 وأص حت    بنة الموارنة ،طناً ( 25715)2010
 %(58.17- مغيت نبي ة التغيير)اذ  ،( ميرة  يين بينة األبياس وبينة الموارنية2.39انتاج الوم  )

( 37) ( والخريطيية69ي حييظ مين الجيدول) .طنياً ( 14958 دياره ) ، ي  عميو  ناحيية ا بييكندرية
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(  يمن مواطعييات 2020 – 2010) بيينت ان نبي ة التغييير  ي  كمييية ا نتياج لمحصييول الومي  ل
 -توع    ي ث  ئات ه : ،طوة الدرابةمن

 (90.99- - 022-الفئاااة االولاااى:%)  19تغيييير بيييم   هييي ) أعميييوت ييي  بييي ع مواطعيييات ذات 
 4 ،ا  حيايييييا 1وكييييل ميييين) ،غييييير مبتصييييمحة ن ييييا اراض    ،(%91.44-ا ولوكيييية(  نبيييي ة تغييييير)

حات  وقزاه( اذ  مغيت نبي ة  13 ،الجراشية 7 ،كوبة وا و ب اع 6 ،الحويجة والطالعة 5 ،الشيحة
 (% والب ب يعود الو بوء ا و اع ا منية.100-التغير)

فً ًازٍح االعكٌذسٌح القور لوسصو،  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش االًراج/ ال  37صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   69الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 ( 02- -% 90.92-الفئة الثانية:)%   ت   هيذد الدئية خميس  مواطعيات ذات تغيير بيم   هي
-محير ( و مغيت نبي ة التغيير ) 16ا يو عوبيع،  15الكرجيية،  12مويمحية،  10ا بكندرية،  8)

 (% عمو التوال .59.32-،50-،58-،72.83-، 52.63
 ( 6.00 - 99.99-الفئة الثالثة:% )    تغير  أقلذات  مواطعات من ا ار عهذد الدئة خمس ت

جزيييييرة ا بييييكندرية( اذ ت مييييم نبييييب  28نييييازوز،  18الوطيدييييية، ،  14الجدجا يييية،  11بييييم   هيييي )



  ......... (0202 - 0202تغير استعماالت األرض الزراعية في ناحية اإلسكندرية لممدة )الفصل الرابع:  

 
166 

، والبيييي ب يعييييود الييييو انخديييياض (% عمييييو التييييوال 30.30-، 23.60-، 5-، 26.67-التغييييير )
دييياض (  بييي ب شيييحة الميييياد، وانخ2020المبييياحة المزروعييية  محصيييول الومييي   ييي  بييينة الموارنييية)

 (%6.25الجي وييية( ذات تغيير ايجييا    نبيي ة ) 17، ومواطعيية )ا نتاجيية  يي   عييض المواطعيات
(  2020والبيي ب يعييود الييو م ئميية عوامييل زراعيية المحصييول وزيييادة ا نتاجييية  يي  بيينة الموارنيية )

 .   هذد المواطعة
( وجيود تغيير ايجيا   38) ( والخريطية69) يت ين مين الجيدول :التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

 اذ ان معييييدل ا نتاجييييية لبيييينة ا بيييياس  مغييييت ،(%29.62)  يييي  انتاجييييية محصييييول الوميييي   مغييييت
تغييير ايجييا   ل نتاجييية  أعمييواذ ظ ييرت  ،دونميياً (كغ /960ولبيينة الموارنيية) ،دونميياً كغ / (740.6)

 ،70الجي وييية(  نبيي ة تغييير  مغييت) 17 ،الوطيدييية 14 ،ا ييو عوبييع 15)  ييمن ييي ث مواطعييات
والبييي ب يعيييود اليييو صيييغر المبييياحة المزروعييية  ييي  بييينة الموارنييية  ،عميييو التيييوال  (50% ،58.33

قيابييا  بيينة ا بيياس ممييا دعييا المييزارعين الييو ا عتنيياء  المحصييول ميين حيييث زيييادة كمييية ا بييمدة 
تغيير بيم   حيدث  أعمواما  ،ءالمبتخدمة والم يدات والت  كانت عمو ا غمب من ا بواه البودا

 7 ،كوبييية وا يييو بييي اع 6 ،الحويجييية والطالعييية 5 ،الشييييحة 4 ،ا  حياييييا 1 يييمن بيييت مواطعيييات)
والبي ب يعيود اليو اختدياء  ،(% لكيل من يا100- مغيت نبي ة التغيير ) ،حات  وقيزاه( 13 ،الجراشية

 .زراعة الوم     هذد المواطعات لبوء او اع ا ا منية
  2020 -2010فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذجلروصٌع الدغشافً لرغٍش االًراخٍح لوسصو، القور ال  38ل صشٌطح

 
 .Arc GIS 10.8.1  تاعرخذام تشًاهح 69الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 :تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول الشعير -0
(%  يييييي  عمييييييو  ناحييييييية ا بييييييكندرية حيييييييث كانييييييت المبيييييياحة 55.49- مغييييييت نبيييييي ة التغييييييير)    

وأصي حت تمي  المبيياحة  دونميياً ( 4125) 2010المخصصية لمحصيول الشيعير  يي  بينة ا بياس 
( ميييرة  يييين بييينة 2.24اذ انخد يييت مبييياحة الشيييعير ) 2020  ييي  بييينة الموارنييية دونمييياً ( 1836)

 .نماً دو ( 2289 داره ) ،األباس وبنة الموارنة
( يظ ر أن نب ة التغير 39( والخريطة )70 م حظة الجدول ) :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ

 – 2010) بييينت  ييي  المبييياحة المزروعييية  محصيييول الشيييعير حبيييب مواطعيييات منطوييية الدرابييية ل
  -( توع  من ي ث  ئات رئيبة:2020

 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  بييت مواطعييات ذات
حييات  وقييزاه( اذ  13 ،الجراشييية 7 ،كوبيية وا ييو بيي اع 6 ،الحويجيية والطالعيية 5 ،الشيييحة 4 ،حيايييا

 (% والب ب يعود الو بوء ا و اع ا منية.100- مغت نب ة التغير)
 ( :22.02- - 99.99-الفئة الثانية:%)   ت   هيذد الدئية بي ع مواطعيات ذات تغيير بيم   هي

 17ا يو لوكية،  19الجدجا ية،  11ا بيكندرية،  8الوطيديية،  14ا يو عوبيع،  15 الكرجية، 12)
(% 37.50-، 50-، 51.20-، 53.33-، 58-، 62.80-، 63.24-الجي وييييييييية(  نبيييييييي ة )

 عمو التوال .
لوسا ٍ  الشعٍش  االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج70خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًاالعكٌذسٌح تٍي  ٍحهقاطعاخ ًاز زغة

 نسبت تغير االنتاجيت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت

 100.00- 100.00- 100.00- ام زٍاٌا  .1

 100.00- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- عثاعالكوعح  اتو  .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 11.54 47.95- 53.33- االعكٌذسٌح .8

 6.67 6.67 0.00 هوٌلسح .10

 7.14 47.71- 51.20- الدفدافح .11

 1.32- 63.72- 63.24- الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13

 25.00 47.50- 58.00- الوطٍفٍح .14

 40.00 47.92- 62.80- اتو عوعح .15

 25.00 4.50- 23.60- هسشم .16

 36.36 14.77- 37.50- الدٍال ٌح .17

 12.00 38.88 24.00 ًاص ص .18

 4.00 48.00- 50.00- اتو لوكح .19

 7.14 10.71- 16.67- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 24.80 42.77- 55.49- المجموع

   فً الفص  الثالث.57   ل43تٍاًاخ الدذ ، لالوصذس: 
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌح  روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الشعٍشال  39صشٌطح ل

  2020-2010للوذج ل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   70الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 ( :09 - 22.99-الفئااة الثالثااة:%)  تغييير  أقييلت يي  هييذد الدئيية ار ييع مواطعييات اينييان من ييا ذات
 10(% ومواطعييية 16.67- ،26.60-جزييييرة ا بيييكندرية(  نبييي ة ) 28 ،محييير  16)بيييم   هييي 

و  2010%(  يوجييد  ي ييا تغييير  بيي ب عييد  تغييير المبيياحة المزروعيية  ييين بيينة 0مويمحيية  نبيي ة)
البيييي ب يعييييود الييييو انخديييياض (% و 24نييييازوز ذات تغييييير ايجييييا    نبيييي ة ) 18ومواطعيييية  ،2020

 منا بة المحاصيل ا خرى ميل الوم .  ب ب 2010المباحة المزروعة    بنة ا باس 
 تغير االنتا لالتوزيع الجغرافي  -ب

وأصي حت  ي   ،طنياً ( 2408) 2010 مغت كمية انتياج محصيول الشيعير  ي  بينة ا بياس     
( ميييرة  يييين بيييينة 1.75اذ انخد يييت كمييييية انتييياج الشيييعير ) طنييياً ( 1378) 2020بييينة الموارنييية

 دياره  ،   عميو  ناحيية ا بيكندرية (%42.77- مغت نب ة التغير)اذ  ،األباس وبنة الموارنة
. وهنيييا  عيييددة ابييي اب توييي  وراء انخدييياض كميييية ا نتييياج لمحصيييول الشيييعير مييين طنييياً ( 1030)

ي حييظ انخديياض ا نتاجييية.    ييً  عيين ،اهم ييا انخديياض المبيياحة المزروعيية  محصييول الشييعير
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 بيينت ( ان نبيي ة التغييير  يي  كمييية ا نتيياج لمحصييول الشييعير ل40) ( والخريطيية70) ميين الجييدول
 -توع    ي ث  ئات ه : ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020 – 2010)

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح  لوسصو، الشعٍش طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  40صشٌطح ل

  2020 -2010ل للوذج

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   70الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  بييت مواطعييات ذات
حييات  وقييزاه( اذ  13الجراشييية،  7كوبيية وا ييو بيي اع،  6الحويجيية والطالعيية،  5الشيييحة،  4حيايييا، 

 (% والب ب يعود الو بوء ا و اع ا منية.100- مغت نب ة التغير)
 ( 92.02- -  99.99-الفئة الثانية:%)   ت ي  هيذد الدئية بيت مواطعيات ذات تغيير بيم   هي

الوطيدية(  نب ة  14الجدجا ة،  11ا و عوبع،  15ا بكندرية،  8ا و لوكة،  19الكرجية،  12)
 (% عمو التوال .47.50-، 47.71-، 47.92-، 47.95-، 48-، 63.72-)

 ( 29.99 – 92.99-الفئة الثالثة:)    تغيير  أقلذات  هذد الدئة خمس مواطعات من ا ي ثت
- ،10.71- ،14.77-محيير (  نبيي ة ) 16جزيييرة ا بييكندرية،  28الجي وييية،  17بييم   هيي )
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 10وذليييي   بيييي ب شييييحة المييييياد ومنا بيييية المحاصيييييل ا خييييرى )الوميييي (، ومويييياطعت  ) (4.50%
والبيي ب يعييود  عمييو التييوال  (%38.88، 6.67نييازوز( ذات تغييير ايجييا  ،  نبيي ة ) 18مويمحيية، 

لزيادة نب ة ابتخدا  المخصي ات،   ي  عين كون يا  2020   بنة الموارنة  الو زيادة وا نتاجية
 مويمحة وتو ر الظرو  الم ئمة لزراعت ا. 10ارا   مبتصمحة    مواطعة 

( وجيود تغيير موجيب 41) ( والخريطية70يت يين مين الجيدول): التوزيع الجغرافاي لتغيار االنتاجياة - 
اذ ان معيييدل ا نتاجيييية لبييينة ا بييياس  مغيييت  (%،24.80 ييي  انتاجيييية محصيييول الشيييعير  مغيييت)

تغير ايجا   ل نتاجية  أعمواذ ظ ر  ،دونماً ( كغ /734ولبنة الموارنة ) ،دونماً كغ / (588.12)
محييير (  نبييي ة تغيييير  16 ،الوطيديييية14 ،الجي ويييية 17 ،ا يييو عوبيييع 15 يييمن ار يييع مواطعيييات )

مية  بمدة والم ييدات لو زيادة كوالب ب يعود ا ،(% عمو التوال 25 ،25 ،36.36 ،40 مغت )
 .الت  كان ل ا دور ك ير    ر ع كمية ا نتاجيةالمبتخدمة 
 فً ًازٍح االعكٌذسٌح  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح  لوسصو، الشعٍشال  41صشٌطح ل

  2020 -2010ل للوذج

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   70الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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ت يي  بييت  ،(%99.99- - 100-تغييير بييم   ل نتاجييية  كانييت  ييمن المواطعييات الدئيية) أعمييوامييا 
حيات   13 ،الجراشيية 7 ،كوبية وا يو بي اع 6 ،الحويجة والطالعية 5 ،الشيحة 4 ،ا  حيايا 1مواطعات)

والب ب يعود الو اختداء زراعة الشيعير  ي  هيذد  ،(% لكل من ا100- مغت نب ة التغير)  ود ،وقزاه(
 المواطعات اذ ش دت ا طرا ات امنية.

 :تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول الذرة الصفراء -2
 يي  عمييو  ناحييية وهييو تغييير بييم    (%34.04- مغييت نبيي ة التغييير لمحصييول الييذرة الصييدراء)    

( 9225ا بكندرية حيث كانت المباحة المخصصة لمحصيول اليذرة الصيدراء  ي  بينة ا بياس )
انخد يت مبياحة المحصيول   ود ،   بنة الموارنة دونماً ( 6085وأص حت تم  المباحة ) دونماً 

 .دونماً ( 3140 داره ) ،( مرة  ين بنة األباس وبنة الموارنة1.5)
( يظ ر أن نب ة التغير 42( والخريطة )71 م حظة الجدول ) :لتغير المساحةالتوزيع الجغرافي  -أ

 بيينت البييم    يي  المبيياحة المزروعيية  محصييول الييذرة الصييدراء حبييب مواطعييات منطويية الدرابيية ل
 -( توع  من ي ث  ئات ه :2020 – 2010)

لوسصو، الزسج خٍح  االًرا   هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج71خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحالصفشاء زغة 

 نسبت تغير االنتاجيت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت

 100.00- 100.00- 100.00- ام زٍاٌا .1

 100.00- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 9.09 7.27- 15.00- االعكٌذسٌح .8

 0.00 45.45- 45.45- هوٌلسح .10

 3.85- 14.53- 11.11- الدفدافح .11

 7.69- 14.95- 7.86- الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13

 5.56- 41.88- 38.46- الوطٍفٍح .14

 0.00 30.00- 30.00- اتو عوعح .15

 4.17- 37.34- 34.62- هسشم .16

 10.00- 24.00- 15.56- الدٍال ٌح .17

 4.17- 44.10- 41.67- ًاص ص .18

 8.33- 38.89- 33.33- اتو لوكح .19

 8.33- 20.56- 13.33- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 5.56 35.40- 34.04- المجموع

   فً الفص  الثالث.58   ل44الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  بييت مواطعييات ذات  (%:99.99- - 022-) لفئااة االولااىا
حييات  وقييزاه( اذ  13الجراشييية،  7كوبيية وا ييو بيي اع،  6الحويجيية والطالعيية،  5الشيييحة،  4حيايييا، 

(% والبيي ب يعييود الييو عييد  زراعيية المحصييول  يي  بيينة الموارنيية لبييوء 100- مغييت نبيي ة التغييير)
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 ا و اع ا منية. 
 10ذات تغييير بييم   هيي  ) ت يي  هييذد الدئيية بييت مواطعييات (%:22 – 99.99-) الفئااة الثانيااة 

-ا ييو عوبييع(  نبيي ة تغييير ) 15ا ييو لوكيية،  19محيير ،  16الوطيدييية،  14نييازوز،  18مويمحيية، 
(%عميييييو التيييييوال ،  بييييي ب منا بييييية 30-، 33.33-، 34.62-، 38.46-، 41.67-، 45.45

 المحاصيل الصيدية ا خرى كالح وب والخ راوات. 
 تغييير بييم    أقييلت يي  هييذد الدئيية خمييس مواطعييات ذات  (%:2.96- - 09.99-) الفئااة الثالثااة

الكرجيييية(  نبييي ة  12الجدجا ييية،  11جزييييرة ا بيييكندرية، 28ا بيييكندرية،  8الجي ويييية،  17هييي  )
(% عميييييو التيييييوال ، والبيييي ب يعيييييود اليييييو 7.86-، 11.11-، 13.33-، 15-، 15.56-تغييييير)

   الحكوم  المود  لممزارعين.انخداض المباحة    بنة الموارنة،  ب ب شحة المياد، وقمة الدع
 مغييت كمييية انتيياج محصييول الييذرة الصييدراء  يي  بيينة ا بيياس : تغياار االنتااا لالتوزيااع الجغرافااي  -ب

 مغيت نبي ة اذ  ،طنياً ( 3382.1) 2020وأصي حت  ي  بينة الموارنية ،طناً ( 5235.25) 2010
 .طناً ( 1853.15 داره ) ،   عمو  ناحية ا بكندرية% (35.40-التغير)
 فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذج روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الزسج الصفشاءال  42صشٌطح ل

  2020-2010ل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   71الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل  
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( ان نبييي ة التغيييير  ييي  كميييية ا نتييياج لمحصيييول اليييذرة 43( والخريطييية)71ي حيييظ مييين الجيييدول)
 -توع    ي ث  ئات ه : ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020 – 2010) بنت الصدراء ل

 (99.99- - 022-الفئة االولى:%) (  ا  حياييا 1ت   بت مواطعيات ذات تغيير بيم   هي، 
حيات  وقيزاه( اذ  مغيت  13 ،الجراشيية 7 ،كوبية وا يو بي اع 6 ،الحويجة والطالعة 5 ،الشيحة 4

 (% والب ب يعود الو خموها من المحصول بوء ا و اع ا منية. 100-نب ة التغير)
 (22 – 99.99-الفئاااة الثانياااة:%) (  18 ،مويمحييية 10ت ييي  هيييذد الدئييية بيييت مواطعيييات هييي 

-(  نبي ة تغيير بيم ية  مغيت )،ا و عوبيع 15 ،محر  16 ،ا و لوكة 19 ،الوطيدية 14 ،نازوز
 (% عمو التوال . 30- ،37.34- ،38.89- ،41.88- ،44.10- ،45.45

 (2.02- - 09.99-الفئة الثالثاة:%)  تغيير بيم    أقيلت ي  هيذد الدئية خميس مواطعيات ذات
الكرجييية(  نبيي ة  12 ،الجدجا يية 11 ،جزيييرة ا بييكندرية28 ،ا بييكندرية 8 ،الجي وييية 17هيي  )
(% والبيييييييي ب يعييييييييود الييييييييو انخديييييييياض 7.27- ،14.53- ،14.95- ،20.56- ،24-تغييييييييير)

المباحة المزروعة وا نتاجية    بنة الموارنة.  ب ب  ع  التونييات الحدييية  ي  الزراعية مين 
 وقمة الدع  الحكوم  المود  لممزارعين. ،شحة المياد   ً  عن ،ابمدة و ذور محبنة

فً ًازٍح االعكٌذسٌح لوسصو، الزسج الصفشاء  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ال  43صشٌطح ل

  2020-2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   71الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل  
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 ايجيا  ( وجيود تغيير 44( والخريطية )71) يت ين مين الجيدول: التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 
اذ ان معييييدل ا نتاجييييية لبيييينة  ،(%5.56)  يييي  معييييدل انتاجييييية محصييييول الييييذرة الصييييدراء  مغييييت

اذ  ،دونمييييياً ( كغ /541) 2020ولبييييينة الموارنييييية  ،دونمييييياً ( كغ /512.5 مغيييييت) 2010ا بييييياس 
 نبييي ة تغيييير  ،ا بيييكندرية( 8يييي ث مواطعييات ذات تغيييير ايجيييا   من يييا مواطعيية ) أعميييوظ ييرت 

  ييي  عييين ابيييتخدا   ،(% والبييي ب يعيييود اليييو م ئمييية العواميييل لزراعييية المحصيييول  ي يييا9.09)
ونبييي ة  ،ا ييو عوبيييع( 15و ،مويمحييية 10ومويياطعت  ) ،ا بييمدة والمخصييي ات ممييا زاد  ييي  الغمييية

 ، بي ب عيد  وجيود تغيير  ي  ا نتياج  يين بينت  ا بياس والموارنية ،التغير )صيدر(% لكيل من يا
اذ  مغييييت نبيييي ة  ،انتاجييييية  كانييييت  ييييمن المواطعييييات التيييي  شيييي دت ا ييييطرا ات امنييييية أقييييلامييييا 
 والب ب يعود الو اختداء زراعة الذرة الصدراء    هذد المواطعات. ،(% لكل من ا100-ر)التغي

فً ًازٍح االعكٌذسٌح   روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسصو، الزسج الصفشاءال  44صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  71الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 األرض المخصصة لزراعة محصول الماش: تغير استعماالت -9
اذ كيان  ،   عمو  ناحية ا بيكندرية (%86.08- مغت نب ة التغير لمباحة محصول الماش)    

( 352) 2010 ي  بينة ا بيياس  نيت المبياحة المخصصية لمحصيول المياشحييث كا ،تغيير بيم  
اذ انخد يت مبياحة المحصيول  2020   بنة الموارنية دونماً ( 49وأص حت تم  المباحة ) دونماً 

 .دونماً ( 303 داره ) ،( مرة  ين بنة األباس وبنة الموارنة7.18)
  :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ

( يظ ر أن نب ة التغير البم      المباحة المزروعة 45( والخريطة )72 م حظة الجدول )    
( توييع  ييمن ييي ث 2020 – 2010) بيينت منطويية الدرابيية ل محصييول الميياش حبييب مواطعييات 

 - ئات ه :
 (92.22- - 022-الفئاااة االولاااى :%) 5تغيييير بيييم   هييي  ) أعميييوت ييي  خميييس مواطعيييات ذات 

- مغيت نبي ة التغيير)  ويدحيات  وقيزاه(  13الجراشية،  7كوبة وا و ب اع،  6الحويجة والطالعة، 
ا ييو عوبييع،(  نبيي ة تغييير  15(% والبيي ب يعييود الييو بييوء ا و يياع ا منييية، والمواطعييات )100

 غير مبتصمحة. ن ا اراض   (%، 93.33-)
 

لوسصو، الواػ  االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج72خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحزغة 

 نسبت تغير االنتاجيت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت

 25.00 62.50- 85.00- ام زٍاٌا .1

 4.00- 70.33- 83.33- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 0.00 58.33- 83.33- االعكٌذسٌح .8

 2.86 52.86- 72.50- هوٌلسح .10

 0.00 65.61- 81.48- الدفدافح .11

 8.33 76.00- 88.00- الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13

 9.09 80.00- 90.00- الوطٍفٍح .14

 0.00 81.67- 93.33- اتو عوعح .15

 3.33- 56.52- 78.26- هسشم .16

 1.82- 78.18- 90.00- الدٍال ٌح .17

 3.33 51.52- 77.27- ًاص ص .18

 4.00- 80.00- 90.00- اتو لوكح .19

 4.29 71.43- 83.33- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 11.06 68.63- 86.08- المجموع

 .الفص  الثالث  فً 59   ل45الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الواػ ال  45صشٌطح ل

   2020-2010ل للوذج

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  72الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل   

 (90.99- - 92.20-الفئااة الثانيااة:%)   ت يي  هييذد الدئيية تبييع مواطعييات ذات تغييير بييم   هيي
 8الشييييييييحة،  4ا  حيا يييييييا،  1الكرجيييييييية،  12ا يييييييو لوكييييييية،  19الجي ويييييييية،  17الوطيديييييييية،  14)

، 88-، 90-، 90-، 90-الجدجا يييية(  نبيييي ة تغييييير ) 11جزيييييرة ا بييييكندرية،  28ا بييييكندرية، 
 (% عمو التوال . 81.48-، 83.33-، 83.33-، 83.33-، 85

  18محيييير ،  16ت يييي  هييييذد الدئيييية ييييي ث مواطعييييات ) (%:20.02- - 90.92-الثالثااااة)الفئااااة 
( عميييو التيييوال ، 72.50-، 77.27-، 78.26-تغيييير بيييم   ) أقيييلمويمحييية(  نبييي ة  10نيييازوز،

شيحة الميياد ل 2020والب ب يعود الو انخداض المبياحة المزروعية  المحصيول  ي  بينة الموارنية 
خييييرى ميييييل محاصيييييل الييييذرة الصييييدراء والخ ييييروات  يييي   صييييل الصييييي  ومنا بيييية المحاصيييييل ا 

 .الصيدية
 2010 مغييت كمييية انتيياج محصييول الميياش  يي  بيينة ا بيياس : تغياار االنتااا لالتوزيااع الجغرافااي  -ب

-)  نبيييي ة تغييييير بييييم   ،طنيييياً ( 28.59) 2020وأصيييي حت  يييي  بيييينة الموارنيييية ،طنيييياً ( 91.125)
( 72ي حييييييظ ميييييين الجييييييدول) ،طنيييييياً ( 62.5 ديييييياره ) ، يييييي  عمييييييو  ناحييييييية ا بييييييكندرية (68.63%
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 – 2010) بييينت ( ان نبييي ة التغيييير البيييم    ييي  كميييية ا نتييياج لمحصيييول المييياش ل46والخريطييية)
  -توع    ي ث  ئات ه : ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح لوسصو، الواػ  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  46صشٌطح ل

   2020-2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  72الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل  

 (99.99- - 022-الفئاااة االولاااى:%)  5تغيييير بيييم   هييي  ) أعميييوت ييي  ار يييع مواطعيييات ذات 
-حيات  وقييزاه( اذ  مغيت نبيي ة التغييير) 13الجراشييية،  7كوبية وا ييو بي اع،  6الحويجية والطالعيية، 

  (% والب ب يعود الو بوء ا و اع ا منية.100
 (22.22 – 99.99-الفئة الثانية:%) (  14 ،ا و عوبع 15ت   هذد الدئة ب ع مواطعات ه 

الشييحة(  نبي ة  4 ،جزييرة ا بيكندرية 28 ،الكرجيية 12 ،ييةالجي و  17 ،ا يو لوكية 19 ،الوطيدية
 (% عمو التوال .70.33- ،71.43- ،76- ،78.18- ،80- ،80- ،81.67-)

 (00.00- - 22.20-الفئااة الثالثااة:%)  تغييير بييم    أقييلت يي  هييذد الدئيية بييت مواطعييات ذات
والبيي ب يعييود الييو شييحة  (%،52.86- ،56.61-مويمحيية(  نبيي ة ) 10 ، ،الجدجا يية 11هيي  )
-محيير (  نبيي ة تغييير  مغييت ) 16 ،ا بييكندرية 8 ،ا  حيايييا 1 ،نييازوز 18)والمواطعييات  ،المييياد
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وذلييي   بييي ب انخدييياض المبييياحة  ،عميييو التيييوال  (51.52%-  ،56.52- ،58.33- ،62.50
ومنا بييية  ،وارا يييي ا غيييير مبتصيييمحة ، بييي ب شيييحة الميييياد 2020المزروعييية  ييي  بييينة الموارنييية 

 اصيل الصيدية ا خرى.المح
( وجود تغير ايجا      47( والخريطة)72يت ين من الجدول): التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

اذ ان معيييييدل ا نتاجيييييية لبييييينة ا بييييياس  ،(%11.06معيييييدل انتاجيييييية محصيييييول المييييياش  مغيييييت)
تغيير ايجيا    أعميو( كغي /دون اذ ظ يرت 284.6ولبنة الموارنية ) ،دونماً ( كغ /256.25 مغت)

(% والبيي ب يعييود صييغر 25ا  حيايييا(  نبيي ة تغييير  مغييت ) 1ل نتاجييية  ييمن مواطعيية واحييدة )
المباحة المزروعة وزيادة كمية  بيمدة والم ييدات المبيتخدمة والتي  كيان ل يا دور ك يير  ي  ر يع 

 ،طالعيةالحويجية وال 5)تغير بم   ل نتاجية  كانت  من المواطعات  أعمواما  .كمية ا نتاجية
 ،(% لكل من ا100-) اذ  مغت نب ة التغير حات  وقزاه( 13 ،الجراشية 7 ،كوبة وا و ب اع 6

 والب ب يعود الو اختداء زراعة المحصول    هذد المواطعات اذ ش دت ا طرا ات امنية.
 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسصو، الواػ ال  47صشٌطح ل

  2020 -2010ل للوذج

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  72الوصذس:  تٍاًاخ الدذ ، سقنل
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 :تغير استعماالت األرض الزراعية المخصصة لزراعة محاصيل الخضروات -ثانيا
بييتعما ت األرض الزراعييية تغيييرًا بييال ا  ك يييرًا خيي ل المييدة إلوييد شيي دت مبيياحة هييذا النييوع ميين 

 دونماً  (7432)و   بنة الموارنة  دونماً ( 27536( حيث كانت    بنة األباس )2020 - 2010)
ن هيييذا التغيييير كيييان مت اينيييًا  يييين أإ   ،دونميياً ( 20104(%،  دييياره )73-و ييذل   مغيييت نبييي ة التغيييير )
 هذد النب ة تت اين ت عًا لنوع المحصول.ن أمواطعات منطوة الدرابة كما 

 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محاصيل الخضروات الشتوية: -0
 يي  عمييو  ناحييية ا بييكندرية حيييث كانييت المبيياحة  (%75.57-)  مغييت نبيي ة التغييير البييم      

وأصي حت  دونمياً ( 17641) 2010المخصصة لمحاصيل الخ روات الشتوية  ي  بينة ا بياس 
( 4.09اذ انخد ييت مبيياحة المحصييول ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 4309تميي  المبيياحة )

 .دونماً ( 13332 داره ) ،مرة  ين بنة األباس وبنة الموارنة
( يظ ر أن نب ة التغير 48( والخريطة )73 م حظة الجدول ) :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ

 محاصيييل الخ ييروات الشييتوية حبييب مواطعييات منطويية الدرابيية  البييم    يي  المبيياحة المزروعيية
 -( توع  من ي ث  ئات رئيبة ه :2020 – 2010) بنت ل

 (90- - 022-الفئة االولى:%)  كوبة وا و  6تغير بم   ه  ) أعموت   بت مواطعات ذات
 ا  حياييييا( اذ  مغيييت 1 ،الحويجييية والطالعييية 5 ،الشييييحة 4 ،حيييات  وقيييزاه 13 ،الجراشيييية 7 ،بييي اع

(% يعيييييييود ذليييييي  اليييييييو 95- ،95.80- ،67.06- ،98.50- ،100- ،100-) نبيييييي ة التغييييييير
  ب ب بوء ا و اع ا منية. 2020انخداض المباحة المزروعة    بنة الموارنة 

 (66.62- - 99.99-الفئااااة الثانيااااة:%)  مواطعييييات ذات تغييييير بييييم    بيييي عت يييي  هييييذد الدئيييية
 12 ،جزييييرة ا بيييكندرية 28 ،الوطيديييية 14 ،مويمحييية 10 ،الجي ويييية 17 ،ا يييو عوبيييع 15)هييي 

- ،72.55- ،77.73- ،78.35- ،85.04- ،58.26-محييير (  نبييي ة تغيييير ) 16 ،الكرجيييية
 (% عمو التوال .66.63- ،6733

 (22.02- - 66.60-الفئااة الثالثااة:%)  تغييير بييم    أقييلت يي  هييذد الدئيية ار ييع مواطعييات ذات
- ،60.90-(  نبيييي ة تغييييير )،نييييازوز 18 ،ا بييييكندرية 8 ،الجدجا يييية 11 ،ا ييييو لوكيييية 19هيييي  )

والبيييي ب يعييييود الييييو انخديييياض المبيييياحة المزروعيييية  ،(% عمييييو التييييوال 30.20- ،50- ،50.57
منا بيييية المحاصيييييل ا خييييرى ميييييل محاصيييييل الح ييييوب ل ،2020 المحصييييول  يييي  بيييينة الموارنيييية 

 بييية المبيييتورد وعيييد  وجيييود حمايييية ومنا ،قمييية اليييدع  الحكيييوم    يييً  عييين ،ومحاصييييل ا عييي  
دى اليو عيزو  الميزارعين عين زراعية  عيض المحاصييل أوقيات اليو رة أ     بيمالممنتع المحم  

 .(1)او التوميل من مباحت ا
  

                                                           

 . 2022دساعح هٍذاًٍح، هقاتلح هع الوششذ الضساعً االعرار هوعى الوعووسي، اٌاس، (1) 
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لوسا ٍ   االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج73خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  االعكٌذسٌحهقاطعاخ ًازٍح الخرش اخ الشروٌح زغة 

 ًغثح ذغٍش الٌراخٍح ًغثح ذغٍش االًراج ًغثح ذغٍش الوغازح اعن الوقاطعح سقن الوقاطعح

 9.09- 95.45- 95.00- ام زٍاٌا  .1

 16.00 96.59- 97.06- الشٍسح .4

 3.57- 95.95- 95.80- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 0.00 50.00- 50.00- االعكٌذسٌح .8

 0.00 78.35- 78.35- هوٌلسح .10

 4.76- 59.05- 57.00- الدفدافح .11

 16.6- 72.78- 67.33- الكشخٍح .12

 15.38 98.27- 98.50- زاذن  قضاا .13

 38.46 69.16- 77.73- الوطٍفٍح .14

 12.00 83.49- 85.26- اتو عوعح .15

 10.00- 69.97- 66.63- هسشم .16

 7.89- 86.22- 85.04- الدٍال ٌح .17

 2.70 28.31- 30.20- ًاص ص .18

 9.38- 64.56- 60.90- اتو لوكح .19

 2.33- 73.19- 72.55- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 6.35 74.78- 75.57- المجموع

   تالفص  الثالث60   ل46تٍاًاخ خذ ،لالوصذس: تاالعرواد على 

فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسا ٍ  الخرش اخ الشروٌح ال  48صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  73الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل
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 تغير االنتا لالتوزيع الجغرافي  -ب
 ،طناً ( 34135.4)2010 مغت كمية انتاج محاصيل الخ روات الشتوية    بنة ا باس     

-) نبييي ة التغيييير بيييم ية  مغيييتاذ كانيييت  ،طنييياً ( 8612.4) 2020وأصييي حت  ييي  بييينة الموارنييية
( 73ي حيييظ مييين الجيييدول) ،طنييياً ( 25523 دييياره ) ، ييي  عميييو  ناحيييية ا بيييكندرية (74.77%
 بينت البم      كمية ا نتاج لمحاصييل الخ يروات الشيتوية ل( ان نب ة التغير 49) والخريطة

  -الو ي ث  ئات ه : صندت ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020 – 2010)
 (92.02- - 022-الفئة االولى:%)  كوبة  6تغير بم   ه  ) أعموت   ب ع مواطعات ذات

اذ  مغت ا  حيايا(  1 ،الحويجة والطالعة 5 ،الشيحة 4 ،حات  وقزاه 13 ،الجراشية 7 ،وا و ب اع
 ،(  عميييييو التييييييوال 95.45 - ،95.95- ،96.59- ،98.27- ،100- ،100-نبييييي ة التغييييييير)

(% وذلي  83.49-) نبي ة  ،الجي ويية( 17ومواطعية ) ،والب ب يعود الو بوء ا و اع ا منيية
 لشحة المياد ورداءة التر ة والتمم  كون ا غير مبتصمحة.

فً ًازٍح لوسا ٍ  الخرش اخ الشروٌح  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  49صشٌطح ل

      2020-2010ل للوذج االعكٌذسٌح

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   73الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل 

 (09.20 - 92.99-الفئااة الثانيااة:%)   ت يي  هييذد الدئيية يمييان مواطعييات ذات تغييير بييم   هيي
الوطيدييية،  14محيير ،  16الكرجييية،  12جزيييرة ا بييكندرية،  28مويمحيية،  10ا ييو عوبييع،  15)
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-، 72.78-، 73.19-، 78.35-، 83.49-) الجدجا يييييية(  نبيييييي ة تغييييييير 11ا ييييييو لوكيييييية، 19
 (% عمو التوال .59.05-، 64.56-، 69.16-، 69.79

 (09.20- - 09.29-الفئة الثالثة:%) ( ذات  18ا بيكندرية،  8ت   هذد الدئة موياطعتين )نيازوز
( عميو التيوال ، يعيود ذلي  اليو انخدياض المبياحة المزروعية 28.31-، 50-تغير بم    نبي ة ) أقل

  نازوز. 18ا بكندرية، وشحة المياد     8 ب ب التوبع العمران     مواطعة  2020   بنة 
( وجيود تغيير ايجيا   50( والخريطية)73) يت يين مين الجيدول :لتغيار االنتاجياةالتوزيع الجغرافي  - 

اذ ان معييدل ا نتاجييية لبيينة  (%،6.38 يي  معييدل انتاجييية محاصيييل الخ ييروات الشييتوية  مغييت)
تغييير  أعمييواذ ظ ييرت  ،دونميياً (كغ /1818ولبيينة الموارنيية ) ،دونميياً ( كغ /1709ا بيياس  مغييت)

ا يييو  15 ،حيييات  وقيييزاه 13 ،الشييييحة 4 ،الوطيديييية14ايجيييا   ل نتاجيييية  يييمن ار يييع مواطعيييات )
والبييييي ب يعيييييود  ،(% عميييييو التيييييوال 12 ،15.38 ،16 ،38.46عوبيييييع(  نبييييي ة تغيييييير  مغيييييت )

 بي ب ابيتخدا   2020موارنت يا  بينة الموارنية  2010انخداض كمية ا نتاجية    بينة ا بياس
لمخصي ات  صيورة مكيدية  ي  بينة الزراعة مييل ا بيمدة وال يذور المحبينة وا التونيات الحديية   

 7 ،كوبيييية وا ييييو بيييي اع 6تغييييير بييييم   ل نتاجييييية  كانيييت  ييييمن مويييياطعت  ) أعمييييوميييا أ ،2020
والب ب يعود الو اختداء زراعية محاصييل  ،(% لكل من ا100-الجراشية( اذ  مغت نب ة التغير)

 اذ ش دت ا طرا ات امنية. الخ روات الشتوية    هذد المواطعات
االعكٌذسٌح  فً ًازٍحروصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسا ٍ  الخرش اخ الشروٌح ال  50صشٌطح ل

 2020-2010ل

 
 . 73ل الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقن  
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 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محاصيل الخضروات الصيفية: -2
كانيييت المبييياحة   ويييد ييي  عميييو  ناحيييية ا بيييكندرية  (%68.44- مغيييت نبييي ة التغيييير البيييم  )    

وأصيي حت  دونميياً ( 9895) 2010المخصصيية لمحاصيييل الخ ييروات الصيييدية  يي  بيينة ا بيياس 
( 3.16اذ انخد ييت مبيياحة المحصييول ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 3123تميي  المبيياحة )

 . دونماً (6772 داره ) ،مرة  ين بنة األباس وبنة الموارنة
  :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ

( يظ ر أن نب ة التغير البم      المباحة المزروعة 51( والخريطة )74 م حظة الجدول )    
( 2020 – 2010) بيييينت  محاصيييييل الخ ييييروات الصيييييدية حبييييب مواطعييييات منطويييية الدرابيييية ل

 -تصن   من ي ث  ئات ه :

لوسا ٍ   االًراخٍح  الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج  هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ 74خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحالخرش اخ الصٍفٍح زغة 

 تغير االنتاجيت نسبت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت

 0.00 93.33- 93.33- ام زٍاٌا .1

 13.33- 95.84- 95.20- الشٍسح .4

 16.67- 95.51- 94.62- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 0.00 66.67- 66.67- االعكٌذسٌح .8

 8.33- 71.76- 69.19- هوٌلسح .10

 8.70- 59.57- 55.71- الدفدافح .11

 6.52- 59.36- 56.52- الكشخٍح .12

 4.00 95.46- 95.64- زاذن  قضاا .13

 5.88 73.53- 75.00- الوطٍفٍح .14

 7.14- 78.57- 76.92- اتو عوعح .15

 5.00- 51.01- 48.43- هسشم .16

 6.25 82.16- 83.21- الدٍال ٌح .17

 4.76- 48.36- 45.78- ًاص ص .18

 16.67- 69.51- 63.41- اتو لوكح .19

 2.27 50.91- 52.00- االعكٌذسٌحخضٌشج  .28

 2.94- 67.84- 68.44- المجموع

   فً الفص  الثالث.61   ل47الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسا ٍ  الخرشا اخ الصٍفٍح ال  51صشٌطح ل

  2020 -2010ل فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذج

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  74الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل

 (92.00- - 022-الفئة االولى:%)  كوبة  6تغير بم   ه  ) أعموت   ب ع مواطعات ذات
ا  حيايا( اذ  مغت  1الحويجة والطالعة،  5الشيحة،  4حات  وقزاه،  13الجراشية،  7وا و ب اع، 
(% والب ب يعود الو 93.33-، 94.62-، 95.20-، 95.64-، 100-، 100-نب ة التغير)

 17) انخدييياض المبييياحة المزروعييية  ييي  بييينة الموارنييية  بييي ب بيييوء ا و ييياع ا منيييية، ومواطعييية
(%  ب ب شحة المياد، ومنا بية المحاصييل ا خيرى كمحاصييل 83.21-الجي وية(  نب ة تغير)
 . 2020العم     بنة الموارنة 

 (62.90- - 92.02-الفئاااة الثانياااة:%)    ت ييي  هيييذد الدئييية خميييس مواطعيييات ذات تغيييير بيييم
    بييي ة تغييييرا يييو لوكييية(  ن 19ا بيييكندرية،  8مويمحييية،  10الوطيديييية،  14ا يييو عوبيييع،  15هييي )

 عمو التوال .  %(63.41-، 66.67- ،96.19-، 75-، 76.92-)
 (90.29- - 62.92-الفئة الثالثاة:%)  تغيير بيم    أقيلت ي  هيذد الدئية خميس مواطعيات ذات

       نييييييازوز(  نبيييييي ة  18محيييييير ،  16جزيييييييرة ا بييييييكندرية،  28الجدجا يييييية،  11الكرجييييييية،  12هيييييي  )
(% عمييييو التييييوال ، والبيييي ب يعييييود الييييو قميييية 45.78-، 48.43-، 52-، 55.71-، 56.52-)

 بيي ب شييحة المييياد ومنا بيية  2010 موارنيية مييع 2020المبيياحة المزروعيية  المحصييول  يي  بيينة  
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 منا بة المبتورد لممحصول المحم .   ً  عنمحاصيل العم  والح وب الصيدية)الذرة(، 
 مغيييت كمييية انتيياج محاصييييل الخ ييروات الصييييدية  يي  بييينة : تغيااار االنتااا لالتوزيااع الجغرافاااي  -ب

 نبي ة  ،طنياً ( 6323.1) 2020وأص حت    بينة الموارنية ،طناً ( 19661.75) 2010ا باس 
ي حيظ  ،طنياً ( 13338.7و دياره ) ، ي  عميو  ناحيية ا بيكندرية (%67.84-)تغير بال ة  مغيت

 وات( ان نب ة التغيير البيم    ي  كميية ا نتياج لمحاصييل الخ ير 52( والخريطة)74من الجدول)
 توع    ي ث  ئات ه : ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020 – 2010) بنت الصيدية ل
فً ًازٍح لوسا ٍ  الخرش اخ الصٍفٍح  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  52صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجلاالعكٌذسٌح 

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   74ل الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقن

 (92.22- - 022-الفئة االولى:%)  كوبة  6تغير بم   ه  ) أعموت   بت مواطعات ذات
( اذ ،ا  حياييييا 1 ،حيييات  وقيييزاه 13 ،الحويجييية والطالعييية 5 ،الشييييحة 4 ،الجراشيييية 7 ،وا يييو بييي اع
والبيي ب  ،(%93.45 - ،95.46- ،95.51- ،95.84- ،100- ،100-التغييير) مغييت نبيي ة 

لبيوء  2020الجراشيية(  ي  بينة الموارنية  7و ،كوبة وا و بي اع 6اختداء الزراعة    مواطعت  )
 وانخدا  ا     اق  المواطعات  ب ب شحة المياد. ،ا و اع ا منية

 (66.62- - 92.20-الفئااة الثانيااة:%) الجي وييية 17مواطعييات هيي  ) ت يي  هييذد الدئيية بييت، 
ا بيييكندرية(  نبييي ة تغيييير بيييم    8 ،ا يييو لوكييية19 ،مويمحييية 10 ،الوطيديييية 14 ،ا يييو عوبيييع15
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 عمو التوال . (%66.67- ،69.51- ،71.76- ،73.53- ،78.57- ،82.16-) مغت
 (99.26- - 66.66-الفئة الثالثاة:%)  تغيير بيم    أقيلت ي  هيذد الدئية خميس مواطعيات ذات

نييازوز(  نبيي ة تغييير  18 ،جزيييرة ا بييكندرية 28 ،محيير  16 ،الكرجييية 12 ،الجدجا يية 11هيي   )
وذلييي   بييي ب شيييحة  ،(% عميييو التيييوال 48.36- ،50.91- ،51.01- ،59.36- ،59.57-)

 .(1)وانخداض المردود المادي ،وقمة الدع  الحكوم  ،المياد
( وجيود تغيير بيم    ي  53( والخريطية)74يت ين من الجدول): التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

اذ ان معييدل ا نتاجييية لبييينة  (%،2.94-معييدل انتاجييية محاصيييل الخ ييروات الصييييدية  مغييت)
 أعمييواذ ظ ييرت  ،دونميياً ( كغ /1750ولبيينة الموارنيية ) ،دونميياً ( كغ /1802.94ا بيياس  مغييت)

 ،حات  وقزاه( 13 ،الوطيدية 14 ،جي ويةال 17نب ة تغير ايجا ية ل نتاجية  من المواطعات )
والبيي ب يعييود الييو زيييادة ا نتاجييية  يي   ،(% عمييو التييوال 4 ،5.88 ،6.25 نبيي ة تغييير  مغييت )

نبي ة تغيير  أعميوميا أ ، ب ب م ئمة ظرو  انتاج المحصيول ،بنة الموارنة قيابا  بنة ا باس
الجراشيييية( التييي  شييي دت  7 ،كوبييية وا يييو بييي اع 6بيييم ية ل نتاجيييية  كانيييت  يييمن المواطعيييات )

والب ب يعود الو اختداء زراعية  ،من ا لكل(% 100- مغت نب ة التغير )  ود ،ا طرا ات امنية
 .المحاصيل    هذد المواطعات

فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح هسا ٍ  الخرشا اخ الصٍفٍح ال  53صشٌطح ل

  2020 -2010للوذج ل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   74ل الدذ ، سقن تٍاًاخ الوصذس:

                                                           

 .2022هوٌلسح، زضٌشاى  10دساعح هٍذاًٍح ، هقاتلح هع الفالذ سٌاض زوٍذ صصثاك، هقاطعح  (1)
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 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محاصيل العمف: -ثالثا
 يييييي  عمييييييو  ناحيييييية ا بييييييكندرية حييييييث كانييييييت المبيييييياحة  (%60.57-)  مغيييييت نبيييييي ة التغيييييير

وأصييي حت تمييي  المبييياحة  دونمييياً ( 16650)2010المخصصييية لمحاصييييل العمييي   ييي  بييينة ا بييياس  
( مييييرة  ييييين بيييينة 2.53اذ انخد ييييت مبيييياحة المحصييييول ) 2020 يييي  بيييينة الموارنيييية دونميييياً ( 6564)

 .دونماً ( 10086 داره ) ،األباس وبنة الموارنة
 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول الجت: -0

 يييييي  عمييييييو  ناحييييييية ا بييييييكندرية حيييييييث كانييييييت المبيييييياحة  (%64.95- مغييييييت نبيييييي ة التغييييييير)    
وأصيي حت تميي  المبيياحة  دونميياً ( 7500) 2010المخصصيية لمحصييول الجييت  يي  بيينة ا بيياس 

( مييرة  ييين بيينة 2.85اذ انخد ييت مبيياحة المحصييول ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 2629)
 .دونماً ( 4871 داره ) ،األباس وبنة الموارنة

 :لتغير المساحةالتوزيع الجغرافي  -أ 
( يظ ييير أن نبييي ة التغيييير  ييي  المبييياحة المزروعييية 54( والخريطييية )75 م حظييية الجيييدول )     

( توييع  ييمن خمييس 2020 – 2010) بيينت  محصييول الجييت حبييب مواطعييات منطويية الدرابيية ل
 - ئات ه :

 (92.90- - 92.09-الفئة االولى :%) حيات   13تغيير بيم   هي  ) أعميوت   مواطعتين ذات
(% والبييي ب يعيييود اليييو 90.91-، 93.24-كوبييية وا يييو بييي اع( اذ  مغيييت نبييي ة التغيييير)6وقييزاه، 

 انخداض المباحة المزروعة    بنة الموارنة  ب ب بوء ا و اع ا منية.
 (22.92- - 92.92-الفئااااة الثانيااااة:%)    ت يييي  هييييذد الدئيييية يمييييان مواطعييييات ذات تغييييير بييييم

مويمحة،  10الجراشية،  7الحويجة والطالعة،  5ا  حيايا،  1الجي وية،  17ا و عوبع،  15ه )
(% عمييييييييو 74-، 75-، 78.75-،80-، 83.33-، 83.33-الكرجييييييييية(  نبيييييييي ة تغييييييييير ) 12

 بيي ب التوبييع  (%70.83-الجو يية والصييي  (  نبيي ة تغييير بييم ية  مغييت ) 26التيوال ، ومواطعيية )
 العمران .

 (22.22- - 22.90-الفئااة الثالثااة:%)   ت يي  هييذد الدئيية تبييع مواطعييات ذات تغ يير بييم   هيي
جزيييرة  28محيير ، 16ا بييكندرية،  8الجدجا يية،  11ا ييو لوكيية،  19نييازوز،  18الوطيدييية،  14)

، 58-، 60-، 61.18-، 63.33- باتين ا و لوكة(  نب ة تغير ) 20الشيحة،  4ا بكندرية، 
 .( عمو التوال 33.33-، 48.89-، 50-، 56.36-، 56.67-

 (00.02 - 22.20-الفئااة الرابعاااة:%)  ت يي  هييذد الدئييية ار ييع مواطعييات ي يييية من ييا ذات تغيييير
-، 14-، 15.79-ال يييييراوي(  نبيييي ة ) 24جييييزرة ا ييييو لوكيييية،  27او د مبييييم ،  25بييييم   هيييي  )

(% 12.50 باتين ا و لوكة(  نب ة تغير ايجيا    مغيت ) 21(% عمو التوال ، ومواطعة )6.25
لتييو ر العوامييل  2020بيينة الموارنيية والبيي ب يعييود الييو زيييادة المبيياحة المزروعيية  المحصييول  يي  
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 الم ئمة لزراعة الجت.
 22تغيير ايجيا   هي   ) أعميوت ي  موياطعتين ذات  (%:022.22 – 00.00) الفئة الخامسة 

(% عمييو التيييوال ، 133.33، 102.50اوقييا  داود  اشييا(  نبييي ة تغييير ) 23 بيياتين ا ييو لوكييية، 
 ر العوامييل ا بيي ب تييو  2020 يي  بيينة  والبيي ب يعييود الييو زيييادة المبيياحة المزروعيية  المحصييول 

الم ئمة لزراعة محصول الجت اذ يمتم  اصحاب ال باتين يروة حيوانيية ادى اليو تد ييل زراعية 
 .(1)محاصيل العم 

لوسصو، الدد   االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج75خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحزغة 

 تغير االنتاجيت نسبت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت

 9.09- 81.82- 80.00- ام زٍاٌا  .1

 2.00 47.87- 48.89- الشٍسح .4

 7.37 78.53- 80.00- السوٌدح  الطالعح .5

 3.68 90.57- 90.91- الكوعح  اتو عثاع .6

 11.11 76.39- 78.75- الدشاشٍح .7

 5.00 54.50- 56.67- االعكٌذسٌح .8

 4.17- 76.04- 75.00- هوٌلسح .10

 2.08- 58.88- 58.00- الدفدافح .11

 4.17- 75.08- 74.00- الكشخٍح .12

 0.00 93.24- 93.24- زاذن  قضاا .13

 0.00 63.33- 63.33- الوطٍفٍح .14

 3.19 82.80- 83.33- اتو عوعح .15

 11.54- 61.40- 56.36- هسشم .16

 4.55- 84.09- 83.33- الدٍال ٌح .17

 8.00- 64.28- 61.18- ًاص ص .18

 9.09 56.36- 60.00- اتو لوكح .19

 0.00 33.33- 33.33- تغاذٍي اتو لوكح .20

 5.19- 6.67 12.50 تغاذٍي اتو لوكح .21

 1.92- 98.61 102.50 تغاذٍي اتو لوكح .22

 1.54- 129.74 133.33 ا قاف دا د تاشا .23

 3.20 3.25- 6.25- الثٍشا ي .24

 1.92- 17.41- 15.79- ا الد هغلن .25

 9.09 68.18- 70.83- الدوتح  اال ٍثر .26

 7.69- 20.62- 14.00- خضسج اتو لوكح .27

 4.00- 52.00- 50.00- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 0.94- 65.09- 64.95- المجموع

   فً الفص  الثالث.62   ل48الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 
                                                           

 .2022تغاذٍي اتو لوكح، اٌاس،  22دساعح هٍذاًٍح، هقاتلح هع الوضاسع هسوذ زغٍي كاظن، هقاطعح  (1)
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذجروصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الدد ال  54صشٌطح ل
(0202-0202) 

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   75ل الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقن  

 مغييييت كمييييية انتيييياج محصييييول الجييييت  يييي  بيييينة ا بيييياس : االنتااااا تغياااار لالتوزيااااع الجغرافااااي  -ب
-)  مغييت نبييي ة التغييييراذ  ،طنييياً ( 30686.9وأصييي حت  يي  بييينة الموارنيية ) ،طنيياً ( 87900.5)

( 75وي حيظ مين الجيدول). طنياً ( 57213.6و داره ) ،   عمو  ناحية ا بكندرية (65.09%
( 2020 – 2010) بيينت الجييت ل( ان نبيي ة التغييير  يي  كمييية ا نتيياج لمحصييول 55والخريطيية)

 -توع    خمس  ئات ه : ، من مواطعات منطوة الدرابة
 (90.90- - 92.09-الفئة االولى:%)  13تغير بم   هي  ) أعموت   خمس مواطعات ذات 

-،90.57- ،93.24-ا  حياييييا( اذ  مغيييت نبييي ة التغيييير) 1 ،كوبييية وا يييو بييي اع6 ،حيييات  وقيييزاه
والبيييي ب يعييييود الييييو انخديييياض المبيييياحة المزروعيييية  يييي  بيييينة الموارنيييية  بيييي ب بييييوء  ،(81.82%

- ،84.09-ا ييييو عوبييييع(  نبيييي ة تغييييير ) 15 ،الجي وييييية 17ومويييياطعت  ) ،ا و يييياع ا منييييية
  شحة المياد.   ً  عن ،محةغير مبتص ن ا اراض    ،عمو النوال  (82.80%
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌح هسصو، الدد  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  55صشٌطح ل

  2020-2010ل للوذج

  

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   75ل الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقن  

 (69.09- - 90.90-الفئاااة الثانياااة:%) ( الحويجيييية  5ت يييي  هيييذد الدئييية خمييييس مواطعيييات هييي
الجو ة والصي  (  نب ة تغير بيم ية  مغيت  26 ،الكرجية 12 ،مويمحة 10 ،الجراشية 7 ،والطالعة

 (  عمو التوال .68.18- ،75.08-،76.04- ،76.39- ،78.52-)
 (92.92- - 69.02-الفئااااة الثالثااااة:%) ( 14نييييازوز،  18ت يييي  هييييذد الدئيييية يمييييان مواطعييييات 

 4جزيييييرة ا بييييكندرية،  28ا بييييكندرية،  8ا ييييو لوكيييية،  19الجدجا يييية، 11محيييير ،  16الوطيدييييية، 
-، 56.36-، 58.88-، 61.40-، 63.33-، 64.28-ة،(  نبي ة تغيير بيم ية  مغيت )الشيح

 .(% عمو التوال 47.87-، 52-، 54.50
 (6.62 - 92.96-الفئة الرابعة:%) من ا ذات تغير بم    ت   هذد الدئة خمس مواطعات ار ع

- نبيي ة تغييير )ال يييراوي(  24او د مبييم ،  25جييزرة ا ييو لوكيية، 27،  بيياتين ا ييو لوكيية 20هيي   )
 بيييياتين ا ييييو لوكيييية(  21(% عمييييو التييييوال ، ومواطعيييية )3.25-، 17.41- ،20.62-، 33.33

 2020(%  بيي ب زيييادة المبيياحة المزروعيية  يي  بيينة الموارنيية 6.76 نبيي ة تغييير ايجييا    مغييت )
 لتو ر العوامل الم ئمة لمزراعة.
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 (009.29 – 6.69الفئة الخامسة:%) ( اوقا  داود  23لوكة،   باتين ا و 22ت   مواطعتين
والبيي ب يعييود الييو (% عمييو التيوال ، 129.74، 98.61تغيير ايجا ييية  مغييت ) أعمييو اشيا(  نبيي ة 

  .2010 موارنة مع 2020زيادة المباحة المزروعة  المحصول    بنة 
( وجود تغير بم    ي  56( والخريطة)75) يت ين من الجدول: التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

ن معيييييييدل ا نتاجيييييييية لبييييييينة ا بييييييياس أل (%،0.94-انتاجيييييييية محصيييييييول الجيييييييت  مغيييييييت) معيييييييدل
نبيي ة تغييير  أعمييواذ ظ ييرت  ،دونميياً ( كغ /11388ولبيينة الموارنيية ) ،دونميياً ( كغ /11496 مغييت)

 5 ،الجو ييييية والصيييييي   26 ،ا يييييو لوكييييية 19 ،الجراشييييية 7ايجا ييييية ل نتاجيييييية  يييييمن المواطعيييييات )
 ،(% عميييييو التيييييوال 7.37 ،9.09 ،9.09 ،11.11 نبييييي ة تغيييييير  مغيييييت ) ،الحويجييييية والطالعييييية(

 أعمييوامييا  ،لم ئميية العوامييل الزراعييية 2020والبيي ب يعييود الييو زيييادة ا نتاجييية  يي  بيينة الموارنيية 
 27ت ي  ) ،(%7.69- - 11.54-نب ة تغير بم ية ل نتاجية  كانت  يمن المواطعيات الدئية )

- ،8- ،7.69-محييير ( اذ  مغييييت نبييي ة التغييييير) 16 ،ا  حيايييييا 1 ،نيييازوز 18 ،جيييزرة ا يييو لوكيييية
 .وذل   ب ب قمة الدع  الحكوم  لتوق  الم ادرة الزراعية ،(% عمو التوال 11.54- ،9.09
 -2010فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذج لروصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسصو، الدد ال  56صشٌطح ل

2020  

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   75ل سقنالوصذس: تٍاًاخ الدذ ،   
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 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول البرسيم: -0
 يييييي  عمييييييو  ناحييييييية ا بييييييكندرية حيييييييث كانييييييت المبيييييياحة  (%59.06- مغييييييت نبيييييي ة التغييييييير)    

وأصي حت تمي  المبياحة  دونمياً ( 6233) 2010المخصصية لمحصيول ال ربيي   ي  بينة ا بياس 
( مييرة  ييين بيينة 2.44اذ انخد ييت مبيياحة المحصييول ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 2552)

 .دونماً ( 3681 داره ) ،األباس وبنة الموارنة
 :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة - أ
( يظ ييير أن نبييي ة التغيييير  ييي  المبييياحة المزروعييية 57( والخريطييية )76 م حظييية الجيييدول )      

( توييع  ييمن ييي ث 2020 – 2010) بيينت الدرابيية ل محصييول ال ربييي  حبييب مواطعييات منطويية 
 -: ئات ه 

 (09.22- - 90.00-الفئااة االولااى:%)  تغييير بييم   هيي   أعمييوت يي  ار ييع عشيير مواطعيية ذات
الحويجييية  5 ،الجراشيييية 7 ،ا  حياييييا 1 ،ا يييو عوبيييع 15 ،كوبييية وا يييو بييي اع6 ،حيييات  وقيييزاه 13)

 12 ،الجو يية والصييي   26 ،الجي وييية 17 ،مويمحيية 10 ،الوطيدييية 14 ،ا ييو لوكيية 19 ،والطالعيية
- ،87.22-،87.50- ،91.25-اذ  مغييت نبيي ة التغييير) ،الشيييحة( 4 ،الجدجا يية 11 ،الكرجييية
86.76، -78.95، -77.50، -74.55، -74.29، -73.33، -70، -68.67، -
والبييي ب يعييييود اليييو انخديييياض المبييياحة المزروعيييية  ييي  بيييينة  ،(58.33%- ،61.43- ،64.62

 ا  يا ة  ،امنيية مشيك تالموارنة  ب ب ا  يطرا ات التي  تشي دها المواطعيات التي  تعيان  مين 
 .شحة المياد ومنا بة المحاصيل ا خرى    المواطعات ا خرى

 ( :0 - 09.20-الفئااة الثانيااة:%)    ت يي  هييذد الدئيية بيي ع مواطعييات بييتة من ييا ذات تغييير بييم
 16،جيييزرة ا يييو لوكييية 27 ،ال ييييراوي 24 ،جزييييرة ا بيييكندرية 28 ،ا بيييكندرية 8 ،نيييازوز 18هييي )

(% عميو 12- ،23.08- ،25.78-،35- ،37.50- ،40-محر (  نبي ة تغيير بيم ية  مغيت )
%(  بي ب زييادة المبياحة 5) يية  مغيت  باتين ا و لوكة(  نب ة تغيير ايجا 20ومواطعة ) ،التوال 

 . (1)لوجود يروة حيوانية 2020المزروعة    بنة الموارنة 
 ( :92  - 0.20الفئااة الثالثااة:%) (  25ت يي  هييذد الدئيية ار ييع مواطعييات ذات تغييير ايجييا   هيي 

(  نبيييييي ة اوقييييييا  داود  اشييييييا 23 ، بيييييياتين ا ييييييو لوكيييييية 22 ، بيييييياتين ا ييييييو لوكيييييية 21 ،او د مبييييييم 
يعود وذل  الو انخداض المبياحة المزروعية  ،(% عمو التوال 90 ،50 ،27.78 ،14.29تغير)

 بي ب زييادة الييروة الحيوانيية التي  ير ي يا اصيحاب  2020موارنية ميع 2010 المحصيول  ي  بينة 
 العوامل لزراعة محصول ال ربي . وم ءمةال باتين 

  

                                                           

 .2022هي الوضاسعٍي، اٌاس، دساعح هٍذاًٍح، صٌاسج للوقاطعح  اللقاء هع عذد (1)
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لوسصو،   االًراخٍح  ًراج  هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإل76خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحالثشعٍن زغة 

 نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت
نسبت تغير 

 االنتاجيت

 3.50- 87.13- 86.67- ام زٍاٌا  .1

 7.14- 61.31- 58.33- الشٍسح .4

 10.45- 79.8- 77.50- السوٌدح  الطالعح .5

 15.71- 89.46- 87.50- الكوعح  اتو عثاع .6

 10.71- 81.20- 78.95- الدشاشٍح .7

 7.14- 41.96- 37.50- االعكٌذسٌح .8

 5.33- 74.76- 73.33- هوٌلسح .10

 6.67- 64.00- 61.43- الدفدافح .11

 7.89- 67.41- 64.62- الكشخٍح .12

 11.67 90.23- 91.25- زاذن  قضاا .13

 3.85 73.30- 74.29- الوطٍفٍح .14

 1.56 87.02- 87.22- اتو عوعح .15

 6.67- 17.87- 12.00- هسشم .16

 5.71- 71.71- 70.00- الدٍال ٌح .17

 6.85- 44.11- 40.00- ًاص ص .18

 3.85 73.57- 74.55- اتو لوكح .19

 7.69- 3.08- 5.00 تغاذٍي اتو لوكح .20

 0.00 27.78 27.78 تغاذٍي اتو لوكح .21

 2.67- 46.00 50.00 تغاذٍي اتو لوكح .22

 %3.33- 83.67 90.00 ا قاف دا د تاشا .23

 2.67- 29.70- 27.78- الثٍشا ي .24

 1.35- 12.74 14.29 ا الد هغلن .25

 1.37- 69.10- 68.67- الدوتح  اال ٍثر .26

 2.03- 24.64- 23.08- خضسج اتو لوكح .27

 2.86 33.14- 35.00- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 3.25- 59.72- 59.06- المجموع

   فً الفص  الثالث.63   ل49الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الثشعٍن ال  57صشٌطح ل

  2020-2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  76الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل

 2010 مغييت كميية انتيياج محصيول ال ربييي   ي  بيينة ا بيياس : تغياار االنتااا لالتوزياع الجغرافااي  -ب
 مغيييييت نبييييي ة اذ  ،طنييييياً ( 17885.75) 2020وأصييييي حت  ييييي  بييييينة الموارنييييية ،طنييييياً ( 44405.7)

ي حيييييييظ مييييييين  ،طنييييييياً ( 26520 دييييييياره ) ، ييييييي  عميييييييو  ناحيييييييية ا بيييييييكندرية (%59.72-التغيييييييير)
 2010) بينت ( ان نبي ة التغيير  ي  كميية ا نتياج لمحصيول ال ربيي  ل58( والخريطة)76الجدول)

 -توع    ي ث  ئات ه : ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020 –
 (60،20- - 92.02-الفئااة االولااى:%)  تغييير بييم   هيي   أعمييوت يي  ار ييع عشيير مواطعيية ذات

الحويجييية  5 ،الجراشيييية 7 ،ا يييو عوبيييع 15 ،ا  حياييييا 1 ،كوبييية وا يييو بييي اع6 ،حيييات  وقيييزاه 13)
 12 ،الجو يية والصييي   26 ،الجي وييية 17 ،الوطيدييية 14 ،ا ييو لوكيية 19،مويمحيية 10 ،والطالعيية
- ،87.13-،89.46- ،90.23-اذ  مغييت نبيي ة التغييير) ،الشيييحة( 4 ،الجدجا يية 11 ،الكرجييية
87.02%، -81.20، -79.85، -74.76، -73.57، -73.30، -71.17، -69.10، -
والبي ب يعيود اليو انخدياض المبياحة المزروعية  ي   ،(% عميو التيوال 61.31- ،64- ،67.41

 يي  مواطعيييات  المييييادوشييحة  ،بيينة الموارنيية  بيييب بييوء ا و ييياع ا منييية  ييي   عييض المواطعيييات
ووجييود منيياطه متممحيية ومتغدقيية واحييواض لتر ييية ا بييما   يي   ،المبتصييمحة من ييا  بيييمااخييرى 

 الشيحة(.4الجي وية و 17ا و لوكة و 19طعات )موا
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 ( :2.29- - 60.22-الفئاااة الثانياااة :%)8نيييازوز،  18 ييي  هيييذد الدئييية بييي ع مواطعيييات هييي )ت 
 بياتين ا يو  20محير ،  16جزرة ا و لوكة، 27 ال يراوي، 24جزيرة ا بكندرية،  28ا بكندرية، 

-، 24.64-، 29.70-،33.14-، 41.96-، 44.11-لوكييييية(  نبييييي ة تغيييييير بيييييم ية  مغيييييت )
 و التوال .مع (30.08%- ،17.87

 ( :92.62 - 2.22-الفئااة الثالثااة:%)   ت يي  هييذد الدئيية ار ييع مواطعييات ذات تغييير ايجييا   هيي
(  نب ة تغيير اوقا  داود  اشا 23 باتين ا و لوكة،  22 باتين ا و لوكة،  21او د مبم ،  25)
التييوال ، والبيي ب يعييود الييو زيييادة المبيياحة المزروعيية (% عمييو 83.67، 46، 27.78، 12.24)

وذلي  لكيون المنطوية م ئمية لزراعية محصيول ال ربيي  كون يا  2020 المحصول    بنة الموارنة 
 مناطه كتو  ان ار ذات تر ة جيدة ،     عن تر ية الحيوانات  ي ا.

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح هسصو، الثشعٍن  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  58صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   76ل الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقن 

( وجيود تغيير بيم    ي  59( والخريطية)76يت ين من الجدول) :التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 
اذ ان معيييييدل ا نتاجيييييية لبييييينة ا بييييياس  (%،3.25-معيييييدل انتاجيييييية محصيييييول ال ربيييييي   مغيييييت)

نبييي ة تغيييير  أعميييواذ ظ يييرت  ،دونمييياً ( كغ /6904ولبييينة الموارنييية ) ،دونمييياً ( كغ /7136 مغيييت)
جزييرة  28 ،ا يو لوكية 19 ،الوطيديية 14 ،حيات  وقيزاه 13ايجا ية ل نتاجية  يمن المواطعيات )
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والبي ب يعيود اليو  ،التيوال (% عمو 2.86، 3.85 ،3.85 ،11.76)  نب ة تغير ،ا بكندرية(
 نوعي ييييا الع ييييوية   بيييي ب ابيييينخدا  ا بييييمدة والمخصيييي ات ،زيييييادة ا نتاجييييية  يييي  بيييينة الموارنيييية

 5 ،الشيييحة 4نبيي ة تغييير بييم ية ل نتاجييية  كانييت  ييمن المواطعييات ) أعمييوامييا  .(1)والكيمياوييية
 ،10.45- ،7.14-الجراشية( اذ  مغت نب ة التغير) 7 ،كوبة وا و ب اع 6 ،الحويجة والطالعة

 ،وا ييييييطراب الو ييييييع ا منيييييي  ، بيييييي ب رداءة التر يييييية ،(% عمييييييو التييييييوال 10.71- ،15.71-
 بييي ب منا بييية محاصييييل العمييي   ،(%7.69- بييياتين ا يييو لوكييية(  نبييي ة تغيييير) 20والمواطعييية )

 17 ،محر  16 ،الكرجية 12 ،الجدجا ة 11 ،مويمحة 10 ،ا بكندرية 8والمواطعات ) ،ا خرى
-،6.67-،7.89-،6.67- ،5.33- ،7.14-نيييييازوز(  نبيييي ة تغيييييير  مغيييييت ) 18 ،الجي وييييية

 ومنا بة المحاصيل ا خرى. ،وذل   ب ب شحة المياد ،(% عمو التوال 6.85-،5.71
- مغييت نبيي ة التغييير) تغياار اسااتعماالت األرض المخصصااة لزراعااة محصااول المخااالي  العمفيااة: -2

 يي  عمييو  ناحييية ا بييكندرية حيييث كانييت المبيياحة المخصصيية لمحصييول المخيياليط  %(52.59
 ي  بينة  دونمياً ( 1383وأصي حت تمي  المبياحة ) دونماً ( 2917) 2010العمدية    بنة ا باس

، ( مييرة  ييين بيينة األبيياس وبيينة الموارنيية2.10اذ انخد ييت مبيياحة المحصييول ) 2020الموارنيية
 .دونماً ( 1534 داره )

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسصو، الثشعٍن ال  59صشٌطح ل

  2020 -2010للوذج ل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  76الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل

                                                           

 .2022خضٌشج االعكٌذسٌح،اٌاس  28دساعح هٍذاًٍح، لقاء هع عذد هي هضاسعً هقاطعح  (1)
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( يظ ر أن نب ة التغير 60( والخريطة )77 م حظة الجدول ) :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ
 2010) بنت المزروعة  محصول المخاليط العمدية حبب مواطعات منطوة الدرابة ل   المباحة 

 ( توع  من خمس  ئات رئيبة ه :2020 –
 (99.99- - 022-الفئة االولى:%)  كوبية وا يو 6تغيير بيم   هي ) أعميوت ي  موياطعتين ذات

ود الييو و التييوال  والبيي ب يعيي(% لكييل من مييا عميي100-الشيييحة( اذ  مغييت نبيي ة التغييير) 4بيي اع، 
 من المحصول    بنة الموارنة  ب ب بوء ا و اع ا منية. خموها

لوسصو،   االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج77خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحالوخالٍ  العلفٍح زغة 

 نسبت تغير االنتاجيت نسبت تغير االنتاج المساحتنسبت تغير  اسم المقاطعت رقم المقاطعت

 20.00 20.00 0.00 ام زٍاٌا .1

 100.0- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 13.79- 75.80- 71.93- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 6.67- 78.22- 76.67- الدشاشٍح .7

 5.00- 113.75 125.00 االعكٌذسٌح .8

 4.35- 75.22- 74.09- هوٌلسح .10

 8.33- 46.47- 41.61- الدفدافح .11

 10.00- 44.16- 37.96- الكشخٍح .12

 28.57 71.98- 78.21- زاذن  قضاا .13

 21.74- 69.60- 61.15- الوطٍفٍح .14

 3.13 67.00- 68.00- اتو عوعح .15

 13.04- 70.26- 65.80- هسشم .16

 5.88- 68.63- 66.67- الدٍال ٌح .17

 8.11 77.95- 79.60- ًاص ص .18

 18.75 25.35 5.56 اتو لوكح .19

 5.00 25.16- 28.72- تغاذٍي اتو لوكح .20

 0.00 19.23- 19.23- تغاذٍي اتو لوكح .21

 10.00 310.67 273.33 تغاذٍي اتو لوكح .22

 7.69 118.97 103.33 ا قاف دا د تاشا .23

 15.00 235.80 192.00 الثٍشا ي .24

 21.62 356.08 275.00 ا الد هغلن .25

 9.09- 59.09- 55.00- الدوتح  اال ٍثر .26

 5.00 16.33- 20.31- خضسج اتو لوكح .27

 11.63 57.10- 61.57- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 3.12 51.46- 52.59- المجموع

 الفص  الثالث.  فً 64   ل50الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌحروصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الوخالٍ  العلفٍح ال  60صشٌطح ل

 (0202-0202للمدة)

  
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  77الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل  

 ( :00- - 99.99-الفئااة الثانياااة:%)    ت ييي  هييذد الدئييية احييد عشييير مواطعييات ذات تغيييير بيييم
ا ييييو  15الحويجيييية والطالعيييية،  5مويمحيييية،  10الجراشييييية،  7حييييات  وقييييزاه،  13نييييازوز،  18هيييي )

 الجو ية والصيي  ( 26الوطيديية،  14جزييرة ا بيكندرية،  28محير ،  16الجي ويية،  17عوبع، 
-، 66.67-، 68- ،71.93-، 74.09-، 76.67-، 87.21-، 79.60-) نبيييييييييي ة تغييييييييييير 

(% عمو التوال  شكمت هذد الدئة اك ر مباحة    الناحية 55- ،61.15-، 61.57-، 65.80
 و ب ب  شحة المياد وبوء الو ع ا من     المواطعات الت  تش د ا طرا ات امنية.

 (09.20- - 09.99-الفئاااة الثالثاااة:%) ( 12الجدجا ييية، 11ت ييي  هيييذد الدئييية يييي ث مواطعيييات 
 .عمو التوال (%28.72- ،37.7-، 41.61-) نب ة تغير،  باتين ا و لوكة( 28الكرجية، 

 (0.06 - 09.20-الفئة الرابعة:%)    ت   هذد الدئة ار ع مواطعات اينان من يا ذات تغيير بيم
(% عميييو 19.23-، 20.31- بيياتين ا يييو لوكيية(  نبييي ة تغييير ) 21جيييزرة ا ييو لوكييية،  27همييا )

ا  حياييييا( ونبييي ة التغيييير ا يجيييا    ي يييا )صيييدر( لعيييد  وجيييود تغيييير  ييي   1التيييوال ، وموييياطعت   )
(% 5.56 نبيي ة تغييير ايجا ييية  مغييت) وكيية(ا ييو ل 19المبيياحة المزروعيية  المحصييول، ومواطعيية )

 المحصول وزيادة الطمب عمي . م ءمة ب ب 



  ......... (0202 - 0202تغير استعماالت األرض الزراعية في ناحية اإلسكندرية لممدة )الفصل الرابع:  

 
199 

 (020 – 0.02الفئة الخامسة:%) ( ا بكندرية،  8، اوقا  داود  اشا 23ت   خمس مواطعات
، 125، 103.3او د مبم (  نب ة تغير ايجا يية  مغيت ) 25 باتين ا و لوكة،  22ال يراوي،  24

والبيي ب يعييود الييو زيييادة المبيياحة المزروعيية  المحصييول  عمييو التييول ، (275%، 273.3، 192
وذلييي   بييي ب زييييادة الييييروة الحيوانيييية  2010بييينة ا بييياس  موارنييية ميييع 2020 يي  بييينة  الموارنييية 

 ألن يا ،عمو محاصيل العمي  ،   ي  عين وجيود ال يئية الم ئمية لزراعية المحصيول الطمبوزيادة 
  ع  ا مناطه كتو  ان ار خص ة.

 مغيت كميية انتياج محصيول المخياليط العمديية  ي  بينة ا بياس : تغير االنتاا لالتوزيع الجغرافي  -ب
 مغيييت نبييي ة اذ  ،طنييياً ( 2862.8) 2020وأصييي حت  ييي  بييينة الموارنييية ،طنييياً ( 5897.7) 2010

ي حيظ مين  ،طنياً ( 3034.9و دياره ) ، ي  عميو  ناحيية ا بيكندرية% (51.46-التغير البيم   )
 بينت ( ان نبي ة التغيير  ي  كميية ا نتياج لمحصيول المخياليط العمديية ل61( والخريطة)77الجدول)

 -توع    خمس  ئات ه : ،(  من مواطعات منطوة الدرابة2020 – 2010)
 (99.99- - 022-الفئااااة االولااااى:%)  الشيييييحة 4تغييييير بييييم   ) أعمييييوت يييي  مويييياطعتين ذات، 

(% لكيييل من ميييا  والبييي ب يعيييود اليييو اختدييياء 100-كوبييية وا يييو بييي اع( اذ  مغيييت نبييي ة التغيييير)6
 المحصول    بنة الموارنة لبوء الو اع ا منية.

 (99.06- - 99.99-الفئة الثانية:%)    ت   هذد الدئة ي ث عشير مواطعيات ذات تغيير بيم
 ،محيير  16 ،حييات  وقييزاه 13 ،مويمحيية 10 ،الحويجيية والطالعيية 5 ،نييازوز 18 ،الجراشييية 7هيي )
 11 ،جزييرة ا بيكندرية 28 ،الجو ة والصي   26 ،ا و عوبع 15 ،الجي وية 17 ،الوطيدية 14

-،71.98-،75.22-،75.80- ،77.95- ،78.22-الكرجيييية(  نبييي ة تغ ييير ) 12 ،الجدجا ييية
(% عمييييييييييو 44.16- ،46.47- ،57.10- ،59.09- ،67- ،68.63- ،69.60- ،70.26

وتيييردي الو ييع ا منييي   ييي   ،والبييي ب يعييود لشيييحة الميييادالتييوال  ت ييي  اك يير مبييياحة  يي  الناحيييية 
 ووجود مناطه متغدقة ابتغمت  نشاء احواض لتر ية ا بما . ،مواطعات اخرى

 (00.20 - 99.00-الفئااة الثالثااة:%)  ت يي  هييذد الدئيية خمييس مواطعييات ييي ث من ييا ذات تغييير
-)جييزرة ا ييو لوكيية(  نبيي ة تغييير  27 ، بيياتين ا ييو لوكيية 21 ،تين ا ييو لوكيية بييا 20بييم   هيي  )

ا ييو لوكيية(  نبيي ة  19 ،ا  حيايييا 1)ومويياطعت  ،% عمييو التييوال (16.33- ،19.23- ،16..25
  ب ب زيادة المباحة المزروعة. ،(% عمو التوال 25.35 ،20)تغير ايجا ية  مغت 

 (009.99 -00.26الفئااة الرابعااة:%)   ( اوقييا  داود  اشييا 23 ،ا بييكندرية 8مويياطعتين )ت يي
 % عمو التوال .(118.98 ،113.75 نب ة تغير ايجا ية  مغت )

 ( :206.29 –009.99الفئااة الخامسااة:%) تغييير  أعمييوذات  ت يي  هييذد الدئيية ييي ث مواطعييات
 ،235.80او د مبييييم (  نبيييي ة تغييييير ) 25 ، بيييياتين ا ييييو لوكيييية 22 ،ال يييييراوي 24ايجييييا   هيييي )

والبييي ب يعيييود اليييو زييييادة المبييياحة المزروعييية  المحصيييول (% عميييو التيييوال  356.08 ،310.67
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 ، بي ب كون يا منياطه كتيو  ان يار ذات خصيو ة عاليية 2020وزيادة ا نتاجيية  ي  بينة الموارنية
 .    عن وجود يروة حيوانية تحتاج الو كميات ك يرة ومتنوعة من محاصيل العم 

فً ًازٍح االعكٌذسٌح لوسصو، الوخالٍ  العلفٍح  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش االًراج/ ال  61صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  77الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل 

( وجود تغير ايجا      62( والخريطة)77يت ين من الجدول) :التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 
اذ ان معييدل ا نتاجييية لبيينة ا بيياس  (%،3.12معييدل انتاجييية محصييول المخيياليط العمدييية  مغييت)

نبييي ة تغيييير  أعميييواذ ظ يييرت  ،دونمييياً (كغ /1969.6ولبييينة الموارنييية ) ،دونمييياً ( كغ /1910 مغيييت)
 ،ا و لوكة 19 ،ا  حيايا 1 ،او د مبم  25 ،  وقزاهحات 13ايجا ية ل نتاجية  من المواطعات )

 ،15 ،18.75 ،20 ،21.62 ،28.57 نب ة تغير  مغت ) ،جزيرة ا بكندرية( 28 ،ال يراوي 24
 ، بينة ا بياس والب ب يعود الو زيادة ا نتاجية    بنة الموارنة قياباً  ،(% عمو التوال 11.63

  ي  عين ابيتخدا   ،كتيو  ان يار ذات تر ية خصي ة ب ب ان اغمب مواطعيات هيذد الدئية منياطه 
-نبيي ة تغييير بييم ية ل نتاجييية  كانييت  ييمن المواطعييات الدئيية ) أعمييوامييا  .ا بييمدة والمخصيي ات

(% 100-الكوبة وا و ب اع( اذ  مغت نبي ة التغيير) 6 ،الشيحة 4ت   ) ،(99.98%- - 100
 . ب ب خموها من المحصول    بنة الموارنة لتدهور الو ع ا من   ي ا ،لكل من ا

 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محاصيل البستنة: -رابعا
 2010بتعما ت األرض الزراعية تغيرًا بال ا  خ ل المدة )إلود ش دت مباحة هذا النوع من  
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و ييذل   دونميياً  (7437)و يي  بيينة الموارنيية  دونميياً ( 7984( حيييث كانييت  يي  بيينة األبيياس )2020 -
ن هذا التغيير كيان مت اينيًا  يين مواطعيات أإ   ،دونماً ( 547و داره ) (%،6.85- مغت نب ة التغير )

 .هذد النب ة تت اين ت عًا لنوع المحصولو منطوة الدرابة 
 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسصو، الوخالٍ  العلفٍح ال  62صشٌطح ل

  2020 -2010للوذج ل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  77الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل 

 تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة بساتين النخيل: -0
 يي  عمييو  ناحييية ا بييكندرية حيييث كانييت المبيياحة  (%5.81- مغييت نبيي ة التغييير البييم   )    

وأصييي حت تمييي  المبييياحة  دونمييياً ( 7275) 2010المخصصيية ل بييياتين النخييييل  ييي  بييينة ا بييياس 
 .دونماً ( 423 داره ) 2020   بنة الموارنة دونماً ( 6852)

التغير ( يظ ر أن نب ة 63( والخريطة )78 م حظة الجدول ) :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ
( 2020 – 2010) بنت    المباحة المزروعة   باتين النخيل حبب مواطعات منطوة الدرابة ل

  -توع  من ي ث  ئات ه :
 (00.92- - 92.26-الفئة االولى:%)  22تغيير بيم   هي  ) أعميوت ي  بيت مواطعيات ذات 

 1  ،الجو ة والصيي   26 ،اوقا  داود  اشا 23 ،ال يراوي 24 ،او د مبم  25 ، باتين ا و لوكة
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(%  25.93- ،26.67- ،36-،39.33-،44- ،27.06-ا  حيايييييييا( اذ  مغييييييت نبيييييي ة التغييييييير)
لكييل من مييا عمييو التييوال  والبيي ب يعييود الييو تنيياقص المبيياحة المزروعيية  يي  بيينة الموارنيية  بيي ب 

 ا  حيايا(. 1وا  طراب ا من     مواطعة ) ،التوبع العمران 
 (0.20- - 00.90-الفئااة الثانيااة:%) ات تغييير بييم   و مواطعيية ذ ةعشيير  ىت يي  هييذد الدئيية احييد

 5ا يييو عوبيييع،   15  بيياتين ا يييو لوكييية، 21 حيييات  وقيييزاه، 13الجراشيييية،  7الكرجيييية،  12هيي  )
 10الجدجا ية،  11،  بياتين ا يو لوكية 20جزييرة ا بيكندرية،  28الشيحة،  4الحويجة والطالعة، 

، 6.25 -، 6.67-،7.52-، 8.33-، 11.11-،14.77-، 15.06-) نبييي ة تغيييير  مويمحييية(
(% عمو التوال   ب ب شحة المياد، واهمال ال باتين مما قمل 2.72-، 4-، 5.04 -، 5.36 -

مواردها المادية والذي انعكس عمو تجريد ا وتحويم ا الو ابيتعما ت بيكنية )والتوبيع العمراني (، 
 اخنة.ا همال وبوء الو ع المن     المواطعات الب   ً  عن

لثغاذٍي الٌخٍ    االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج78خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحزغة 

رقم 

 المقاطعت
 نسبت تغير االنتاجيت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت

 7.41- 31.41- 25.93- ام زٍاٌا  .1

 0.00 6.25- 6.25- الشٍسح .4

 0.00 6.67- 6.67- السوٌدح  الطالعح .5

 8.33- 8.33- 0.00 الكوعح  اتو عثاع .6

 4.17- 18.32- 14.77- الدشاشٍح .7

 0.00 0.00 0.00 االعكٌذسٌح .8

 3.33 0.52 2.72- هوٌلسح .10

 0.00 4.00- 4.00- الدفدافح .11

 0.00 15.06- 15.06- الكشخٍح .12

 0.00 11.11- 11.11- زاذن  قضاا .13

 0.00 8.37 8.37 الوطٍفٍح .14

 0.00 7.52- 7.52- اتو عوعح .15

 0.00 1.05 1.05 هسشم .16

 0.00 0.00 0.00 الدٍال ٌح .17

 0.00 3.08 3.08 ًاص ص .18

 0.00 16.55 16.55 اتو لوكح .19

 0.00 5.04- 5.04- تغاذٍي اتو لوكح .20

 1.37- 9.59- 8.33- تغاذٍي اتو لوكح .21

 0.00 47.06- 47.06- تغاذٍي اتو لوكح .22

 0.00 36.00- 36.00- ا قاف دا د تاشا .23

 0.00 39.33- 39.33- الثٍشا ي .24

 1.39 43.22- 44.00- ا الد هغلن .25

 0.00 26.67- 26.67- الدوتح  اال ٍثر .26

 0.00 0.00 0.00 خضسج اتو لوكح .27

 0.00 5.36- 5.36- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 0.54- 5.91- 5.81- المجموع

   فً الفص  الثالث.65   ل51الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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-2010فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذجلروصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لثغاذٍي الٌخٍ  ال  63صشٌطح ل

2020  

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  78سقنلالوصذس: تٍاًاخ الدذ ، 

 ( :06.00 - 0.20-الفئة الثالثة:%)  اطعات ذات تغير ايجيا   من يا مو  ت   هذد الدئة يمان
 ،جزرة ا يو لوكية(   توجيد  ي يا تغيير27 ،الجي وية 17 ،ا بكندرية 8 ،كوبة وا و ب اع6) ار ع

ا يييو لوكييية(  19 ،الوطيديييية 14 ،نيييازوز 18 ،محييير  16)وار يييع مواطعيييات  ،نبييي ة تغير)صيييدر(%
زييييادة والبييي ب يعيييود اليييو  ،(% عميييو التيييوال 16.55 ،8.37 ،3.08 ،1.05نبييي ة التغيييير  ي يييا)

المباحة المزروعية  بي ب الم يادرة الزراعيية الخاصية  انشياء  بياتين النخييل موارنية  بينة ا بياس 
 تتميز هذد المواطعات  ان ا ذات مباحات وابعة.و  ،2010

 مغييت كمييية انتيياج  بيياتين النخيييل )التمييور(  يي  بيينة ا بيياس  :تغياار االنتااا لالتوزيااع الجغرافااي  -ب
 مغيييت نبييي ة اذ  ،طنييياً ( 20460) 2020وأصييي حت  ييي  بييينة الموارنييية ،طنييياً ( 21745.6) 2010
( 78ي حظ من الجدول) ،طناً ( 1285.6 داره ) ،   عمو  ناحية ا بكندرية (%5.91-التغير)

(  من 2020 – 2010) بنت ( ان نب ة التغير    كمية ا نتاج  باتين النخيل ل64والخريطة)
 -:ه  توع    ي ث  ئات ،مواطعات منطوة الدرابة
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  2020-2010فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذجلالٌخٍ   طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج ذووس/ال  64صشٌطح ل

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  78تٍاًاخ الدذ ، سقنلالوصذس:  

 (06.62- - 92.26-الفئااة االولااى:%) 22)تغييير بييم   هيي   أعمييومواطعييات ذات  ت يي  بييت 
الجو يية  26 ،ا  حيايييا 1 ،اوقييا  داود  اشييا 23 ،ال يييراوي 24 ،او د مبييم  25 ، بيياتين ا ييو لوكيية

 (%26.67- ،31.41- ،36-،39.33-،43.22- ،47.06-اذ  مغييت نبيي ة التغييير) (والصييي  
وانخدياض المبياحة  ،والب ب يعود اليو انخدياض انتاجيية المحصيول  ي  بينة الموارنية ،عمو التوال 

 وقمة الدع  الحكوم  لمويا   الخدمات الزراعية. ،المزروعة  ب ب التوبع العمران 
 (9- - 06.66-الفئااااة الثانيااااة:%) ( 12 ،الجراشييييية 7ت يييي  هييييذد الدئيييية احييييد عشيييير مواطعيييية 

 5  ،ا ييييو عوبييييع 15 ،كوبييية وا ييييو بييي اع6 ، بيييياتين ا يييو لوكيييية 21 ،حييييات  وقيييزاه 13 ،الكرجيييية
 (،الجدجا ييية 11 ، بييياتين ا يييو لوكييية 20 ،جزييييرة ا بيييكندرية 28 ،الشييييحة 4 ،الحويجييية والطالعييية

 - ،7.52-،8.33- ،9.59- ،11.11-،15.06- ،18.32-) نبيييييييي ة تغييييييييير بييييييييم ية  مغييييييييت 
 بييي ب تيييردي الو يييع ا منييي   ييي   ،(% عميييو التيييوال 4- ،5.04- ،5.36 - ،6.25 - ،6.67

 المواطعات الباخنة وانخداض مبتوى الخدمات الزراعية المودمة لم باتين.
 (06.00 -2.99-الفئة الثالثة:%)  ت   هذد الدئة يمان مواطعات ذات تغير ايجا   من ا ار يع

مويمحة(  يوجيد  ي يا تغيير  ي   10 ،جزرة ا و لوكة27 ،الجي وية 17 ،ا بكندرية 8مواطعات )
  ،الوطيدية 14 ،نازوز 18 ،محر  16)والمواطعات ،ا نتاج اذ ان نب ة التغير)صدر(% لكل من ا
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(% عمييو 16.55 ،8.37 ،3.08 ،1.05تغييير ايجييا    نبيي ة) أعمييوا ييو لوكيية( حصييل  ي ييا  19
وذل   ب ب زيادة المباحة المزروعة  2020والب ب زيادة انتاج التمور    بنة الموارنة  ،التوال 

  النخيل.
( وجيود تغيير بيم    ي  65( والخريطية)78يت ين من الجدول) :التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

اذ ان معيييييييدل ا نتاجيييييييية لبييييييينة ا بييييييياس  ،%(0.54-نتاجيييييييية اشيييييييجار النخييييييييل  مغيييييييت)معيييييييدل ا
نبيي ة تغيير ايجا ييية  أعميواذ ظ ييرت  ،شيجرة(كغ /74.6ولبينة الموارنيية ) ،شييجرة(كغ /74.1 مغيت)

 26 ،اوقيييا  داود  اشيييا 23 ،ال ييييراوي 24 ، بييياتين ا يييو لوكييية 22ل نتاجيييية  يييمن المواطعيييات )
 15 ،كوبية وا يو بي اع6 ، بياتين ا يو لوكية 21 ،حيات  وقيزاه 13 ،الكرجية 12 ،الجو ة والصي  

 11 ، بياتين ا يو لوكية 20 ،جزيرة ا بكندرية 28 ،الشيحة 4 ،حويجة والطالعةال 5  ،ا و عوبع
 14 ،نيييييازوز 18 ،محييييير  16 ،جيييييزرة ا يييييو لوكييييية27 ،الجي ويييييية 17 ،ا بيييييكندرية 8 ،الجدجا ييييية
لعييد  وجيود تغييير  يين بيينت  ا بيياس  ،ا ييو لوكية(  نبيي ة تغيير )صييدر(% لكييل من يا 19 ،الوطيديية
 ،1.39تغييييييير ايجييييييا     نبيييييي ة ) أعمييييييو ،مويمحيييييية( 10 ،او د مبييييييم  25)ومويييييياطعت  ،والموارنيييييية

 بي ب وجييود  2020والبي ب يعيود اليو زيييادة ا نتاجيية  ي  بينة الموارنية  ،(% عميو التيوال 3.33
  ،خدمات واهتما  مودمة من ق ل المزارعين مما زاد    نب ة ا نتاجية حتو وان كانت  بيطة

  2020 -2010فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذج لروصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح اشداس الٌخٍ  ال  65صشٌطح ل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  78الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، سقنل
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ا  حيايا(  1 ،الكوبة وا و ب اع 6نب ة تغير بم ية ل نتاجية  كانت  من المواطعات ) أعمواما 
 بيييي ب انخديييياض مبييييتوى الخييييدمات  ،(% عمييييو التييييوال 7.41- ،8.33-اذ  مغييييت نبيييي ة التغييييير)

 المودمة من ق ل المزارعين لبوء ا و اع ا منية.
  المخصصة لزراعة اشجار الفاكهه: تغير استعماالت األرض -0

 ييييي  عميييييو  ناحيييييية ا بيييييكندرية حييييييث كانيييييت المبييييياحة  (%17.49- مغيييييت نبييييي ة التغيييييير)    
وأصييي حت تميي  المبييياحة  دونميياً ( 709) 2010المخصصيية  شييجار الداك ييي   يي  بييينة ا بيياس 

( مييرة  ييين بيينة 1.21اذ انخد ييت مبيياحة المحصييول ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 585)
 .دونماً ( 124 داره ) ،األباس وبنة الموارنة

  :لتغير المساحةالتوزيع الجغرافي  -أ
  المبييياحة المزروعييية ( يظ ييير أن نبييي ة التغيييير  ييي66( والخريطييية )79 م حظييية الجيييدول )    

( توييع  ييمن خمييس 2020 – 2010) بيينت حبييب مواطعييات منطويية الدرابيية ل ةاشييجار الداك يي
  - ئات رئيبة ه :

 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  بييت مواطعييات ذات
حيييات  وقيييزاه( اذ  13،الجراشيييية 7 ،كوبييية وا يييو بييي اع6 ،الحويجييية والطالعييية 5،الشييييحة 4 ،حياييييا

(% والب ب يعود الو خموها من المباحة المزروعة   ذا المحصول    100- مغت نب ة التغير)
 بنة الموارنة  ب ب عمميات التجري     هذد المواطعات لبوء ا و اع ا منية.

 (02- - 99.99-الفئة الثانياة:%) ( 25ت ي  هيذد الدئية خميس مواطعيات ذات تغيير بيم   هي 
- نبيي ة )جييزرة ا ييو لوكيية(  27 ،ا بييكندرية 8 بيياتين ا ييو لوكيية  20 ،الجي وييية 17 ،او د مبييم 
وا همييال  ،(% عميو التيوال   بيي ب التوبيع العمراني 20- ،20-،22.54- ،27.27- ،31.03

  الخدمات المودمة.
 (6.62- - 09.99-الفئااة الثالثااة:%) ( بيياتين ا ييو لوكيية 22ت يي  هييذد الدئيية بييت مواطعييات ، 

محير (  نبي ة تغيير  16 ،مويمحية 10 ،ال ييراوي 24 ، بياتين ا يو لوكية 21 ،الجو ة والصي   26
( عميييييو التيييييوال   بييييي ب 6.67- ،11.76- ،14.29- ،14.29- ،15- ،15-بيييييم ية  مغيييييت )
 التوبع العمران .

  ت يييي  هييييذد الدئيييية بييييت مواطعييييات ذات تغييييير ايجييييا   من ييييا  (%:02 - 6.66-الرابعااااة)الفئااااة
اوقييا  داود  اشييا( تكييون نبيي ة التغييير )صييدر(% اي  يوجييد  ي ييا  23 ،ا ييو عوبييع 15مويياطعت )

نبي ة التغيير  الكرجيية(  12 ،نيازوز 18 ،جزيرة ا بكندرية 28 ،ا و لوكة 19)والمواطعات  ،تغير
(% عميييييو التيييييوال   بييييي ب زييييييادة المبييييياحة المزروعييييية  ييييي  بييييينة 20 ،15.94 ،11.11 ،4.34)

 .2020الموارنة 
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 (92 – 02.20الفئاااة الخامساااة:%) أعميييو( ذات الجدجا ييية11 ،الوطيديييية14) ت ييي  موييياطعتين 
والبييي ب يعيييود اليييو زييييادة المبييياحة المزروعييية  ،(% عميييو التيييوال 80 ،50تغيييير ايجيييا    نبييي ة )
وقر  ييا ميين المنيياطه  ،لم ئميية عوامييل ا نتيياج  مييع 2010موارنيية  2020 المحصييول  يي  بيينة  
 الح رية)ا بواه(.

 االًراخٍح اشداس الفاكهه    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج79خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحزغة 

 تغير االنتاج نسبت نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت
نسبت تغير 

 االنتاجيت

 100.00- 100.00- 100.00- ام زٍاٌا  .1

 100.00- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 34.00- 47.20- 20.00- االعكٌذسٌح .8

 22.22- 31.3- 11.76- هوٌلسح .10

 30.00- 26.00 80.00 الدفدافح .11

 25.00- 10.00- 20.00 الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13

 22.22- 16.67 50.00 الوطٍفٍح .14

 28.89- 28.89- 0.00 اتو عوعح .15

 25.00- 30.00- 6.67- هسشم .16

 12.50- 36.36- 27.27- الدٍال ٌح .17

 25.00- 13.04- 15.94 ًاص ص .18

 20.00- 16.13- 4.84 اتو لوكح .19

 0.00 22.54- 22.54- تغاذٍي اتو لوكح .20

 0.00 14.29- 14.29- تغاذٍي اتو لوكح .21

 0.00 15.00- 15.00- تغاذٍي اتو لوكح .22

 1.79- 1.79- 0.00 ا قاف دا د تاشا .23

 4.17- 17.86- 14.29- الثٍشا ي .24

 3.39- 33.37- 31.03- ا الد هغلن .25

 1.82 13.45- 15.00- الدوتح  اال ٍثر .26

 3.70 17.04- 20.00- خضسج اتو لوكح .27

 16.67- 7.41- 11.11 خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 7.55- 26.93- 17.49- المجموع

 الفص  الثالث.  فً 66   ل52الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل
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 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح اشداس الفاكهه ال  66صشٌطح ل

   2020 -2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   79الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

( 352.98 مغيت كميية انتياج اشيجار الداك ي   ي  بينة ا بياس ) تغير االنتا لالتوزيع الجغرافي  -ب
   عمو   (%26.93- مغت نب ة التغير)اذ  ،طناً ( 257.91وأص حت    بنة الموارنة ) ،طناً 

( ان نب ة التغير 67( والخريطة)79ي حظ من الجدول) .طناً ( 95.1 داره ) ،ناحية ا بكندرية
 ،(  من مواطعيات منطوية الدرابية2020 – 2010) بنت    كمية ا نتاج لمحصول الداك   ل

  -توع    خمس  ئات ه :
 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  بييت مواطعييات ذات

( اذ ،حييات  وقييزاه 13 ،الجراشييية 7 ،كوبيية وا ييو بيي اع6 ،الحويجيية والطالعيية 5،الشيييحة 4 ،حيايييا
الو خموها من اشجار الداك      بنة الموارنة  ب ب  (% والب ب يعود100- مغت نب ة التغير)

 عمميات التجري  وا همال لبوء ا و اع ا منية.
 (09.99- - 99.99-الفئة الثانية:%) ( 17ا بيكندرية،  8ت   هذد الدئة بت مواطعات هي 

-ا و عوبع(  نبي ة تغيير بيم ية  مغيت ) 15محر ،  16مويمحة،  10او د مبم ، 25الجي وية، 
(% عميييييييييو التيييييييييوال ،  بييييييييي ب قمييييييييية 28.89-، 30-، 31.37-،33.37-، 36.36-، 47.20
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 الخدمات الزراعية المودمة.
 (02.29- - 09.99-الفئة الثالثاة:%) (   20ت ي  هيذد الدئية يميان مواطعيات ذات تغيير بيم 

 21 بيياتين ا ييو لوكيية،  22ا ييو لوكيية،  19جييزرة ا ييو لوكيية،  27 ال يييراوي، 24،  بيياتين ا ييو لوكيية
-، 17.86-، 22.54-نييييازوز(  نبيييي ة تغييييير ) 18الجو يييية والصييييي  ،  26،  بيييياتين ا ييييو لوكيييية

 ( عمو التوال . 13.04-، 13.45-، 14.29-، 15-، 16.13-، 17.04
 (0.29- - 02.22-الفئة الرابعة:%) ( جزييرة  28الكرجيية، 12ت   هذد الدئة يي ث مواطعيات

 (% عمييو1.79-، 7.41-، 10-) م ية  مغيت نبيي ة تغيير بيي (اوقييا  داود  اشيا 23 ا بيكندرية،
 التوال .

 ( :06 – 0.29-الفئة الخامسة:%)  الوطيدية، 14تغير ايجا   ه  ) أعموت   مواطعتين ذات
والبييييي ب يعيييييود اليييييو زييييييادة %( عميييييو التيييييوال ،  26،  % 16.67(  نبييييي ة تغيييييير )الجدجا ييييية 11

، والب ب يعود لتو ر العوامل الم ئمية  موارنة مع 2020المباحة المزروعة  المحصول    بنة 
  .2010  لزراعة المحصول

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح اشداس الفاكهه  طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  67صشٌطح ل

  2020 -2010للوذج ل

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  79لالوصذس: تٍاًاخ الدذ ، 
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  التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 
 ( وجود تغير  ي  معيدل انتاجيية اشيجار الداك ي   مغيت68) ( والخريطة79) يت ين من الجدول    

ولبييينة الموارنييية  ،دونمييياً ( كغ /479.5اذ ان معييدل ا نتاجيييية لبييينة ا بييياس  مغييت) (%،7.53-)
 20نبييي ة تغيييير ايجا يييية ل نتاجيييية  يييمن المواطعيييات ) أعميييواذ ظ يييرت ، دونمييياً ( كغ /443.4)

 بيياتين ا ييو لوكيية( اذ ليي  يحصييل  ي ييا نبيي ة تغييير  22 ، بيياتين ا ييو لوكيية 21 ، بيياتين ا ييو لوكيية
 ،جيييزرة ا يييو لوكييية( 27 ،الجو ييية والصيييي   26) وموييياطعت  ، بييي ب صيييغر مبييياحات ا ،)صيييدر(%
والب ب يعود الو ارتداع ا نتاجية    بنة الموارنة قيابا  ،(% عمو التوال 3.70 ،1.82 نب ة )

   ييييي  عييييين ابيييييتخدا  ا بيييييمدة  ، بييييي ب خصيييييو ة التر ييييية  ن يييييا كتيييييو  ان يييييار ، بييييينة ا بييييياس
 4 ،ا  حياييييا 1نبييي ة تغيييير بيييم ية ل نتاجيييية  كانيييت  يييمن المواطعيييات ) أعميييواميييا .والمخصييي ات

حييات  وقيزاه( اذ  مغييت نبيي ة  13 ،الجراشييية 7 ،كوبيية وا ييو بي اع6 ،الحويجيية والطالعية 5،الشييحة
 (% اكل من ا  والب ب يعود الو خموها من  باتين الداك   لبوء ا و اع ا منية.100-التغير)

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح لوسصو، اشداس الفاكهه ال  68صشٌطح ل

  2020 -2010للوذج ل

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  79لالوصذس: تٍاًاخ الدذ ، 
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  تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة المحاصيل الصناعية: -خامسا
 2010بيتعما ت األرض الزراعيية تغييرًا بيال ا  خي ل الميدة )إلود ش دت مباحة هذا النوع من 

و يذل   مغيت  دونمياً  (399)و   بنة الموارنية  دونماً ( 830( حيث كانت    بنة األباس )2020 -
ن هذا التغير كان مت اينًا  ين مواطعات منطوة أإ   ،دونماً ( 431 داره ) (%،51.92-نب ة التغير )
 .ن هذد النب ة تت اين ت عًا لنوع المحصولأالدرابة كما 

  :تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول السمسم -0
 ييييي  عميييييو  ناحيييييية ا بيييييكندرية حييييييث كانيييييت المبييييياحة  (%73.74-)  مغيييييت نبييييي ة التغيييييير    

( 104وأصي حت تمي  المبياحة ) دونمياً ( 396المخصصة لمحصيول البمبي   ي  بينة ا بياس )
( مييرة  ييين بيينة األبيياس وبيينة 3.80اذ انخد ييت مبيياحة الييو ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً 

 .دونماً  (292 داره ) ،الموارنة
  :المساحةالتوزيع الجغرافي لتغير  -أ

( يظ ييير أن نبييي ة التغيييير  ييي  المبييياحة المزروعييية 69( والخريطييية )80 م حظييية الجيييدول )    
( تويع  يمن يي ث 2020 – 2010) بينت  محصول البمب  حبب مواطعات منطوة الدرابية ل

  - ئات ه :
 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  بيي ع مواطعييات ذات

 13،ا بيييكندرية 8 ،الجراشييية 7 ،كوبيية وا يييو بيي اع 6 ،الحويجييية والطالعيية 5 ،الشيييحة 4 ،حيايييا
(% والبيي ب يعييود الييو خموهييا ميين المحصييول  يي  بيينة 100-حييات  وقييزاه( اذ  مغييت نبيي ة التغييير)

 ا بكندرية(  تعان  من شحة المياد. 8)اما مواطعة  ،الموارنة لبوء ا و اع ا منية
 (60.00- - 99.99-الفئة الثانية:%)   ت ي  هيذد الدئية خميس مواطعيات ذات تغيير بيم   هي

- ،75-الوطيدييييية(  نبيييي ة تغييييير ) 14 ،نييييازوز 18الجي وييييية  17 ،الكرجييييية12ا ييييو لوكيييية  19)
  ي  عين  ، ب ب ان ا غير مبتصيمحة ،عمو التوال  %(65.22- ،68.75- ،70- ،70.37

 شحة المياد.
 (00.06- - 60.00-الفئة الثالثة:%) ( 16 ،الجدجا ية 11ت   هذد الدئة ار يع مواطعيات هي 

- ،58.33- ،60- ،60-مويمحية(  نبي ة )10 ،ا يو عوبيع 15 ،جزييرة ا بيكندرية 28 ،محر 
ومنا بة المحاصييل ا خيرى مييل  ،وذل   ب ب شحة المياد ،(% عمو التوال 51.16- ،52.63

 .الح وب الصيدية والخ روات ومحاصيل العم 
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لوسصو،  االًراخٍح  هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج  80ل خذ ،

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌحالغوغن زغة 

رقم 

 المقاطعت
 نسبت تغير اإلنتاجيت نسبت تغير االنتاج  نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت

 100.00- 100.00- 100.00- ام زٍاٌا  .1
 100.00- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5

 100.00- 100.00- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6
 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 100.00- 100.00- 100.00- االعكٌذسٌح .8

 8.00- 55.07- 51.16- هوٌلسح .10
 2.04- 60.82- 60.00- الدفدافح .11

 8.33- 72.84- 70.37- الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13
 18.75 58.70- 65.22- الوطٍفٍح .14

 25.00 40.79- 52.63- اتو عوعح .15

 5.26 57.89- 60.00- هسشم .16
 11.76 66.47- 70.00- الدٍال ٌح .17

 0.00 68.75- 68.75- ًاص ص .18
 0.00 75.00- 75.00- اتو لوكح .19

 0.00 58.33- 58.33- خضٌشج االعكٌذسٌح .28

 11.12 71.31- 73.74- المجموع

 .  فً الفص  الثالث67   ل53الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح  نروصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، الغوغال  69صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  80الدذ ، لتٍاًاخ  الوصذس:
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 2010 مغيت كميية انتياج محصيول البمبي   ي  بينة ا بياس  :تغيار االنتاا لالتوزيع الجغرافاي  -ب
اذ انخد ييت كمييية انتيياج البمبيي   طنيياً ( 22.16) 2020وأصيي حت  يي  بيينة الموارنيية ،طنيياً ( 77.23)
 يي  عمييو  ناحييية  (%71.31- مغييت نبيي ة التغييير)اذ  ،( مييرة  ييين بيينة األبيياس وبيينة الموارنيية3.48)

( ان نب ة التغيير  ي  كميية 70( والخريطة)80. ي حظ من الجدول)دونماً ( 55.1 داره ) ،ا بكندرية
توييع  يي  ييي ث  ئييات  ،(  ييمن مواطعييات منطويية الدرابيية2020 – 2010) بيينت ا نتيياج لممحصييول ل

 -ه :
 (99.99- -% 022-الفئة االولى :)% ا   1تغيير بيم   هي  ) أعموت   ب ع مواطعات ذات

 13،ا بيييكندرية 8 ،الجراشييية 7 ،كوبيية وا يييو بيي اع 6 ،الحويجييية والطالعيية 5 ،الشيييحة 4 ،حيايييا
والبيي ب يعييود الييو شييحة المييياد وبييوء  ،(% لكييل من ييا100-( اذ  مغييت نبيي ة التغييير)،حييات  وقييزاه

 .2020ة ادى الو خموها من المحصول    بن ،ا و اع ا منية

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح   لوسصو، الغوغن طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ال  70صشٌطح ل

    2020-2010للوذجل

 
 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  80الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل 
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 (66.92- - 99.99-الفئة الثانية :%)(  12ا يو لوكية  19ت   هذد الدئة ار ع مواطعيات هي 
-، 68.75-، 72.84-، 75-الجي وييية(  نبيي ة تغييير بييم ية  مغييت ) 17نييازوز،  18 الكرجييية،
 عمو التوال . %(66.47

 (92.29- - 66.96-الفئااة الثالثااة :%)  ت يي  هييذد الدئيية بييت مواطعييات ذات تغييير بييم   هيي
ا يييو عوبيييع(  15مويمحييية 10محييير ،  16جزييييرة ا بيييكندرية، 28الوطيديييية،  14الجدجا ييية،  11)

(% عمييييييييييو 40.79-، 55.07-، 57.89-، 58.33-، 58.70-، 60.82- نبيييييييييي ة تغييييييييييير )
التوال ، والب ب يعود الو قمة المردود المادي لممحصول، ويحتاج الو يد عاممة ذات خ رة،     

 عن شحة المياد     صل الصي     منطوة الدرابة.
  :التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

( وجيود تغيير ايجيا    ي  انتاجيية محصيول البمبي  71) والخريطية( 80) يت ين مين الجيدول    
 ولبنة  ،دونماً ( كغ /187.18اذ ان معدل ا نتاجية لبنة ا باس  مغت) ،(%11.12 مغت)
 -2010ل فً ًازٍح االعكٌذسٌح للوذج روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح  لوسصو، الغوغنال  71صشٌطح ل

2020  

 
 .Arc GIS 10.8.1 ابتخدا   رنامع  (80)المصدر:  يانات الجدول   
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نبيي ة تغيييير ايجا ييية ل نتاجيييية  ييمن المواطعيييات  أعميييواذ ظ ييرت  ،دونمييياً ( كغ /208الموارنيية )
والبيييي ب يعييييود  ،(% عمييييو التييييوال 25 ،18.75ا ييييو عوبييييع(  نبيييي ة تغييييير) 15 ،الوطيدييييية 14)

نبييي ة تغيييير بيييم ية  أعميييواميييا  ،ا عتنييياء  المحصيييول مييين حييييث زييييادة كميييية ا بيييمدة المبيييتخدمة
 5 ،الشيييحة 4 ،ا  حيايييا 1ل نتاجييية  كانييت  ييمن المواطعييات التيي  شيي دت ا ييطرا ات امنييية )

-حيات  وقيزاه( اذ  مغيت نبي ة التغيير) 13 ،الجراشيية 7 ،كوبة وا و ب اع 6 ،الحويجة والطالعة
 بيكندرية( ا 8ومواطعية) ،(% والب ب يعود الو اختداء زراعة البمب     هيذد المواطعيات100
 (% تعان  من شحة المياد ومنا بة المحاصيل ا خرى. 100- نب ة)

 :تغير استعماالت األرض المخصصة لزراعة محصول زهرة الشمس -0
 ييييي  عميييييو  ناحيييييية ا بيييييكندرية حييييييث كانيييييت المبييييياحة  (%32.03-)  مغيييييت نبييييي ة التغيييييير    

وأصييي حت تمييي  المبييياحة  دونمييياً ( 434المخصصييية لمحصيييول زهيييرة الشيييمس  ييي  بييينة ا بييياس )
( مييرة  ييين بيينة األبيياس 1.47اذ انخد ييت مبيياحة الييو ) 2020 يي  بيينة الموارنيية دونميياً ( 295)

 .دونماً ( 139 داره ) ،وبنة الموارنة
( يظ ر أن نب ة التغير 72( والخريطة )81 م حظة الجدول ) :التوزيع الجغرافي لتغير المساحة -أ

 – 2010) بينت الشمس حبب مواطعيات منطوية الدرابية ل   المباحة المزروعة  محصول زهرة 
 -( توع  من ي ث  ئات ه :2020

 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  يمييان مواطعييات ذات
 13،ا بيييكندرية 8 ،الجراشييية 7 ،كوبيية وا يييو بيي اع 6 ،الحويجييية والطالعيية 5 ،الشيييحة 4 ،حيايييا

والبيي ب يعييود الييو بييوء  ،(% لكييل من ييا100-اذ  مغييت نبيي ة التغييير) ا ييو لوكيية( 19،حييات  وقييزاه
 ا و لوكة(. 19 ،ا بكندرية 8وشحة المياد    مواطعت ) ،ا و اع ا منية

 (2 - 99.99-الفئااة الثانيااة:%)    ت يي  هييذد الدئيية خمييس مواطعييات من ييا ار عيية ذات تغييير بييم
- ،44-نيييازوز(  نبييي ة تغيييير) 18 ،الوطيديييية 14 ،جزييييرة ا بيييكندرية 28 ،الجي ويييية 17هييي  )

وذليي   بيي ب عييد  وجييود جييدوى اقتصييادية ميين زراعيية  ،(% عمييو التييوال 3.33- ،25- ،38.46
ا يييو عوبييع(  نبييي ة تغييير )صيييدر(% لعيييد   15)ومواطعييية  ،المحصييول لعيييد  وجييود دعييي  حكييوم 

 وجود تغير    المباحة المزروعة  المحصول. 
 (90.96 - 2.20الفئاااة الثالثاااة:%)  تغيييير ايجيييا    أعميييوت ييي  هيييذد الدئييية ار يييع مواطعيييات ذات

، 16.67، 14.29مويمحيييييية(  نبيييييي ة تغييييييير )10محيييييير ،  16الكرجييييييية، 12الجدجا يييييية،  11هيييييي )
(% عمييو التييوال ، ويرجييع زيييادة المبيياحة الييو بييعة ا را يي  الزراعييية  يي  هييذد 42.86، 37.04

 .المواطعات والت  باعدت عمو التوبع الزراع     هذا المحصول
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لوسصو، صهشج  االًراخٍح    هقذاس ًغة الرغٍش فً الوغازاخ الوضس عح  كوٍاخ اإلًراج81خذ ، ل

  2020 – 2010ل عٌرًتٍي  هقاطعاخ ًازٍح االعكٌذسٌح الشوظ زغة

 نسبت تغير االنتاجيت نسبت تغير االنتاج نسبت تغير المساحت اسم المقاطعت رقم المقاطعت
 100.00- 100.00- 100.00- ام زٍاٌا  .1

 100.00- 100.00- 100.00- الشٍسح .4

 100.00- 100.00- 100.00- السوٌدح  الطالعح .5
 100.00- 100.0- 100.00- الكوعح  اتو عثاع .6

 100.00- 100.00- 100.00- الدشاشٍح .7

 100.00- 100.00- 100.00- االعكٌذسٌح .8
 10.00 57.14 42.86 هوٌلسح .10

 16.67- 4.76- 14.29 الدفدافح .11
 12.50- 2.08 16.67 الكشخٍح .12

 100.00- 100.00- 100.00- زاذن  قضاا .13

 5.88 20.59- 25.00- الوطٍفٍح .14
 56.52 56.52 0.00 اتو عوعح .15

 5.56 44.65 37.04 هسشم .16

 10.53- 49.89- 44.00- الدٍال ٌح .17
 2.44- 5.69- 3.33- ًاص ص .18

 100.00- 100.00- 100.00- اتو لوكح .19

 8.00- 43.38- 38.46- خضٌشج االعكٌذسٌح .28
 12.50 24.31- 32.03- المجموع

   فً الفص  الثالث68   ل54الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل

 فً ًازٍح االعكٌذسٌح   روصٌع الدغشافً لرغٍش الوغازح لوسصو، صهشج الشوظال  72صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح   81الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل  
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 مغييت كمييية انتيياج محصييول زهييرة الشييمس  يي  بيينة ا بيياس : تغياار االنتااا لالتوزيااع الجغرافااي  -ب
اذ انخد يييت كمييييية  طنيييياً ( 59.76) 2020وأصييي حت  يييي  بييينة الموارنييية ،طنييياً ( 78.95) 2010

 (%24.31- مغيت نبي ة التغيير)  ويد ،( مرة  ين بينة األبياس وبينة الموارنية1.32انتاج الماش )
( ان 73( والخريطيية)81ي حييظ ميين الجييدول) دونميياً ( 19.2 ديياره ) ، يي  عمييو  ناحييية ا بييكندرية

(  يييمن مواطعيييات منطوييية 2020 – 2010) بييينت نبييي ة التغيييير  ييي  كميييية ا نتييياج لممحصيييول ل
  ئات ه :توع    ي ث  ،الدرابة

فً ًازٍح االعكٌذسٌح  لوسصو، صهشج الشوظ طٌا  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراج/ ال  73صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل

 .Arc GIS 10.8.1تاعرخذام تشًاهح  81الوصذس: تٍاًاخ الدذ ، ل  

 (99.99- - 022-الفئااة االولااى:%)  ا   1تغييير بييم   هيي  ) أعمييوت يي  يمييان مواطعييات ذات
 13ا بيييكندرية، 8الجراشييية،  7كوبيية وا يييو بيي اع،  6الحويجييية والطالعيية،  5الشيييحة،  4حيايييا، 

(% لكييل من ييا، والبيي ب يعييود الييو تييردي 100-ا ييو لوكيية( اذ  مغييت نبيي ة التغييير) 19حييات  وقييزاه،
 ا و لوكة. 19ا بكندرية و 8   مواطعت   ا و اع    المناطه الم طر ة امنيا، وشحة المياد

 (0.29 - 99.99-الفئاااة الثانياااة:%)  ت ييي  هيييذد الدئييية بيييت مواطعيييات خمبييية من يييا ذات تغيييير
الجدجا ييية(  11نيييازوز،  18الوطيديييية،  14جزييييرة ا بيييكندرية،  28الجي ويييية،  17بيييم   هييي  )
(% عمو التوال ، وذلي   بي ب 4.76-، 5.69-، 20.59-، 34.38-، 49.89–) نب ة تغير 

 12لحكييييوم ، ومواطعييييية )انخديييياض المبيييياحة لشيييييحة المييييياد، وانخدييييياض ا نتاجييييية لوميييية اليييييدع  ا
 بيي ب ان ييا ارا يي  مبتصييمحة ذات تر يية خصيي ة  (%2.08الكرجييية(  نبيي ة تغييير موج يية  مغييت )
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 زيادة المباحة المزروعة  المحصول. أير   و مباحات وابعة 
 (02.09 - 0.29الفئة الثالثة:%) ( ا يو عوبيع،  15محر ، 16ت   هذد الدئة ي ث مواطعات

(%عمييو التييوال ، 57.14، 56.52، 44.65غييير ايجا ييية  مغييت )نبيي ة ت أعمييومويمحيية( ذات 10
، وذليييي  لتييييو ر العوامييييل 2020والبييي ب يعييييود الييييو زيييييادة المبيييياحة وا نتاجييييية  يييي  بيييينة الموارنيييية 

 الم ئمة لزراعة المحصول.
  :التوزيع الجغرافي لتغير االنتاجية - 

انتاجيييية محصيييول المييياش ( وجيييود تغيييير موجيييب  ييي  74) ( والخريطييية81) يت يييين مييين الجيييدول    
ولبينة الموارنية  ،دونمياً ( كغ /176اذ ان معيدل ا نتاجيية لبينة ا بياس  مغيت) (%،12.50 مغت)

ا ييييو  15نبيييي ة تغييييير ايجا ييييية ل نتاجييييية  ييييمن مواطعيييية  ) أعمييييواذ ظ ييييرت  ،دونميييياً ( كغ /198)
والب ب يعود ا عتناء  المحصول من حيث زيادة كمية ا بمدة  (%56.52عوبع(  نب ة تغير )

نبي ة تغيير بيم ية  أعميواميا  ،المبتخدمة والم يدات والت  كانت عمو ا غمب من ا بواه البوداء
كوبية وا يو  6 ،الحويجية والطالعية 5 ،الشييحة 4 ،ا  حياييا 1ل نتاجية  كانت  من المواطعيات )

(% لكل من ا والب ب يعود الو 100-قزاه( اذ  مغت نب ة التغير)حات  و  13 ،الجراشية 7 ،ب اع
 8امييا مويياطعت  ) ،اختديياء زراعيية زهييرة الشييمس  يي  هييذد المواطعييات اذ شيي دت ا ييطرا ات امنييية

 تعان  من شحة المياد. ا و لوكة( 19 ،ا بكندرية
فً ًازٍح االعكٌذسٌح  روصٌع الدغشافً لرغٍش اًراخٍح  لوسصو، صهشج الشوظال  74صشٌطح ل

  2020 -2010للوذجل
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 المصادر 

 :الكتبأواًل : 
 القران الكريم .1
، اال رررك دريي، اشررر  ر اله كاررري ا   ررري ت زراعتاررر  ترع يتاررر  تا ت  اررر ، عررر طح د درررد، ابررررا يم .2

1988. 
دار صرررر در ، بيرررررتت، (15الد مررررد  ، ل رررر ن ال رررررب، الرررردينابررررت الهمرررر   درررر   ، ابررررن د ظررررتر .3

  .1956، لمطب عي تال شر
  .1967، دار الد رفي، بيرتت، الخراج، ي قتب ابن إبرا يم، ابت يت ح .4
 الشرد  ف رم ي ال  صر ت الزراعيري ت دت ر  ت رت الظررتح ال  فري، رير ض عبرد المطيرح، ا دد .5

 .1987، الدتص ، لمطب عي تال شردديريي دار الكتب ،   د ي الدتص ، الرطتبي(
، دت تعي  م رة ال راق، ال زء الث  ي، الهص  الخ دس، الزراعي تالري،   دي   يد، األ دد .6

  .1985، تزارة الثق في تاإلع م، بغداد
 .1981، 2ط، الدتص ، ا ت ج الد  صي  ال مهيي، د يد د  ن، اال ص ري .7
، دب دئ الد  صي  ال قميي، ق  م   د اهلل خ تي، عبد ال ديد ا دد اليت س، د يد، اال ص ري .8

 .1981، بغداد، دار الد رفي، 1ط
دار الكترررب ، 2ط، ال غرافيررري الزراعيررري، ابررررا يم عبرررد ال بررر ر الدشرررادا ي،  رررتري خميررر ، البررررازي .9

 .1981،   د ي الدتص ، لمطب عي تال شر
، بغررداد، دطب رري االرشرر د،   د رري بغررداد، أ درر ط الزراعرري فرري ال ررراق، عبررد الرررزاق د دررد، البطي رري .11

1976. 
دار الكتررررب ،  تعيرررري الد  صررري  ال مهيرررري تالرعتيرررري، ردمرررر ن ا دررررد لطيرررح ت خرررررتن، التكريتررري .11

 .1988،   د ي الدتص ، لمطب عي تال شر
دار ، 1ط، االقتصر د الزراعري، التب ين عبرد الت ر ب دطرر الردا ري، عبد االدير ا دد، التديدي .12

 .1981، بغداد، الد رفي
 .1977، دار الهكر ال ربي، بيرتت، د  م الدصطم  ت ال غرافيي، يت ح، تت ي .13
دار ، الدررردخ  الرررج ا تررر ج الد  صررري  ال قميررري، يرررت س عبرررد القررر درعمي، د  رررن عمررري، ال  ررر بي .14

 .1996،   د ي الدتص ، الكتب
 .1991، دطب ي بغداد، ا   ي ت عمم الد  خ التطبيقي، دادي الص  ح، ف م ، ال   ي .15
، الررري تالبررز  فرري ال ررراق تالررتطن ال ربرري، تفيررق الخشرر ب، دارردي الصرر  ح،   يررب، خرتفرر  .16

 .1984، بغداد، دط بع الد ش ة ال  دي لمد   ي
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تزارة الزراعرررري تاالصرررر ح ، الدراعرررري الصرررر راتيي فرررري ال ررررراق، د دررررد د رررري الرررردين، الخطيررررب .17
 .1973، بغداد، الزراعي دطب ي دار ال  م

 .1975، بغداد، تدب دئ االقتص د الزراعيا س ، عبد الت  يب دطر، لدا ريا  .18
 .1986، الدتص ، ( االقتص د الزراعي  ، الت  ب دطر عبد، الدا ري .19
 .2111، االردن، عد ن، دار ال  دد لم شر، دب دئ الت تيق الزراعي، ابي   يد، الديت ي .21
، تال شرردار ال كدري لمطب عري ، ا س عمرم الد ر خ، عد  ن  زاع البي تي، صب ح د دتد، الراتي .21

 .1991، الدتص 
 .1979، بغداد، دار ال ريي لمطب عي، اال   ن تالبيئي، عص م عبد، الرزاق .22
دار ، اإل ررك دريي، درا رري ا ررتغ   األرامرري فرري ال غرافيرري االقتصرر ديي، د دررد خدرريس، الزتكرري .23

 .1981، الد رفي ال  د يي
 .2119، لمطب عي الدار ال  د ي، بغداد، 1ط،،  غرافيي ال راق، عب س ف م ، ال  دي .24
دار الر ر لي ، بغرداد، 1ط، درا ي فري  غرافيري الزراعري، د  فظي بغداد، عب س ف م ، ال  دي .25

  .1976، لمطب عي
د طقرررري الررررزاب الصررررغير فرررري ال ررررراق درا رررري لدشرررر ريع الخررررزن تالررررري ، عبرررر س ف مرررر ، ال رررر دي .26

 .1976، دطب ي ا  د، بغداد، 1ط، تع قتا  ب إل ت ج الزراعي
  .1969، دطب ي األديب، 1ج، الري تال م رة في تادي الرافدين، ا دد،  ت ي .27
د  لم رئي ي فري الب ير ن االقتصر دي الت ر ت ي الزراعري ، االقتص د الزراعي، د دد زكي، شب  ي .28

 .1962، اال ك دريي، ال  لدي
 .1983، دطب ي ال تر ال دتذ يي، عمم الد  خ،   د ن، ش  ذة .29
، االردن، عدرر ن، دار الصرره ، دبرر دئ الت رتيق، عبرد ال رر معبررد الغهررتر ، زيرر د د درد، الشررد ن .31

2111. 
 .1991، بغداد، دار ال كدي لمطب عي تال شر، ال زء االت ،  غرافيي الطقس، ابرا يم، شريح .31
، دطب ررررري الد ررررر رح، 4ط، 1ج، ال غرافيررررري الد  خيررررري تال ب تيررررري، عبرررررد ال زيرررررز طرررررري ، شرررررريح .32

 .1966، اال ك دريي
 .1981، البصرة،   د ي البصرة، ط،  غرافيي التربي، عمي   ين، شمش .33
،   د رري ددشررق، ال غرافيري الزراعيرري، د دررد  رردي  ظ ظرر ، عمرري د دررتد ديمرب، د دررد، صر في   .34

 .2112، د شترات   د ي ددشق
 .1964، اال ك دريي، الدطب ي ال  لديي، 4ط، د  صي  الخمر، ال يد د دد، الصقر .35
،   د ري الدمرس  ر تد -كميري ادداب ، الدير   تا رتخدام األرض غرافيي ،   دي عبتد، ال  دري .36

 .1988، دكتبي الرشيد، الري ض
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، اقتصررر دي ت األرض تاإلصررر ح الزراعررري فررري ال ظريررري تالتطبيرررق، عبررردالخ لق د درررد، عبررردلي .37
  .1977، دطب ي  ميد ن االعظدي، بغداد

الدطب رررري ، تصررر دييالدررررتارد االق، د درررد صرررب ي عبررررد الكرررريم، د درررد صررررهي الررردين ابررررت، ال رررز .38
 .1963، الق  رة، ال  لديي

ال غرافيررري ، عبرررد اهلل برررن د درررد الشررري ، عبرررد ال ررر م د درررتد عبرررد اهلل، د درررد عبررردت، ال رررتدات .39
 .1985، الري ض،   د ي الدمس   تد، عد دة شؤتن الدكتب ت، ال ب تيي

، االردن، دار الصرره ء لمطب عررري تال شرررر، 1ط، ال غرافيررري الد  خيررري، صررر ل ي دصررطهج، عي ررج .41
2116. 

، الشرررركي ال ربيررري الدت ررردة، القررر  رة، دررردخ  الرررج ال غرافيررري الطبي يررري، ي يرررج تاخررررتن، فر ررر ن .41
2119. 

دطب ررري ، 1ط،  يررر زة االرض الزراعيررري تا رررتثد ر   فررري د  فظررري بغرررداد،  ررر دي ا درررد، دخمرررح .42
 .1977، بغداد، الرش د

 .2114، دار الكتب،  غرافيي الزراعيي، دخمح ش  ، درعي .43
كميرري التربيرري ،   د رري الكتفرري، 1ط،  غرافيرري الطقررس تالد رر خ، الدت ررتي. عمرري صرر  ب ط لررب .44

 .2119، لمب  ت
، دطب ي الت ميم ال ر لي، الدتص ، ال ي  ت، عبد الد يد  دزة تعصريي ردام الدزرتس، ال  صر .45

1989. 
 .2111، الق  رة –دار الهكر ال ربي ، 1ط،  غرافيي الزراعي، عمج ا دد،   رتن .46
 . 2111، دار الهكر ال ربي، الق  رة،  غرافيي الزراعي، عمي ا دد،   رتن .47
 .2111،   د ي ددشق، كميي االداب، 1ط، اصت  ال غرافيي الزراعيي، ص ل  د دتد، ت بي .48
درا ررري ت ميميررري فررري ال غرافيررري ، التغيرررر الزراعررري فررري د  فظررري  ي رررت ، عرررد  ن  رررد عي ، ي  رررين .49

 .1985، دطب ي   د ي بغداد، الزراعيي
، دطب ي   د ي الدتص ، ا   ي ت ا ش ئا  تخددتا  –الب  تين ال هميي ،     يت ح، يت ح .51

 .1983، الدتص 
زراعرري الد  صرري  الصرر  عيي فرري ، عبررد ال ررت ر عبررد اهلل الكرك رري، عبررد ال ديررد ا دررد، اليررت س .51

 .1977، دطب ي دؤ  ي دار الكتب لمطب عي تال شر ، بغداد، ال راق
 .7891الحميد احمد، محاصيل الحثوب، دار الكتة للطثاعح والنشر، الموصل، اليونس، عثد  .25
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 :طاريحاألرسائل و الثانيًا : 
، اطرت رري دكتررترا ، ا ررت د الت االرض الزراعيرري فرري قمرر ء خرر  قين، خمررير عبرر س، برررا يمأ .1

 .2115،   د ي بغداد، دقددي الج كميي التربيي ابن رشد، غير د شترة
غيرر ، ر ر لي د   رتير، اال تر ج الزراعري فري قمر ء الد ريب، دردفتن عبد ال  رين، ابت ر ي  .2

 .1989،   د ي البصرة، دقددي الج كميي االداب، د شترة
، ق رم ال غرافيري، ر ر لي د   رتير، درا ي ظرتا ر التركرز تالت رتع، عبد الرزاق د دد، البطي ي .3

  .1972، د شترة،   د ي بغداد –كميي ادداب
أطرت ري ، التغيرر فري ا رت د الت األرض  رت  الددي ري ال راقيري،  ر شص ح  ديد ، ال   بي .4

 .1977،   د ي بغداد –دقددي الج كميي ادداب ، غير د شترة، دكتترا 
 د  ش كر ا ت د الت األرض الزراعيي في    يي الط رديي تع قتا  ب لتتزيع ال رك  ي ،  تدة .5

ابرن رشرد  –ددري الرج كميري التربيري دق، أطرت ي دكتترا  غيرر د شرترة، 1994ت  1957ل  دي 
  .1996، بغداد،   د ي بغداد –

اطرت رري ، ا ررت د الت االرض الزراعيرري فرري قمرر ء ابررت غريررب، خ لررد اكبررر عبررد اهلل، ال درردا ي .6
 .2116،   د ي بغداد، دقددي الج كميي التربيي ب  ت، غير د شترة، دكتترا 

البتت  رريتم ترش ال ديررد تالز ررس فرري ب ررض ترريثير إمرر في ، عرر د   رر يس عبرردالغهتر، الخهرر  ي .7
،   د رررري بغررررداد، كميرررري الزراعرررري،  غيررررر د شررررترة(، أطرت رررري دكتررررترا ، صرررره ت   صرررر  الدرررر ش

2115. 
، دقتدر ت الت ديري الزراعيري الد رتدادي فري د  فظري اال بر ر، اد ي  ب ر دطرر درتيرش، الدليدي .8

 .2113،   د ي اال ب ر، دقددي الج كميي التربيي، اطرت ي دكتترا 
التبرر ين الدكرر  ي ال ررت د الت الرررض الزراعيرري فرري    يرري ،   رر ن عبررد الكررريم عدررران، الرردليدي .9

ر ر لي د   رتير غير ، درا ي دق ر ي في ال غرافيي الزراعيي، ال ي  تالشتدمي دن د  فظي ب ب 
 .2119،   د ي ب ب ، كميي التربيي، ق م ال غرافيي، د شترة(

، خصر ئص ال يدترفتلت يري ل ارر الهررات برين الردر دي تالا ديريال،   دي عبيد عرتدة، الدليدي .11
 .1996،   د ي بغداد، دقددي الج كميي االداب، غير د شترة، اطرت ي دكتترا 

درا رري فرري  غرافيرري الزراعرري تا ررتغ   ، لررتاء ديرر لج –   يرري  باررب، ريرر ض إبرررا يم، ال رر دي .11
 .1971،   د ي عين الشدس –ادداب كميي ، الق  رة، ر  لي د   تير غير د شترة، األرض

، ا ت د الت االرض الزراعيي فري    يري ال ب رة د  فظري دير لج(،   ين عمي د يد، ال  يدي .12
،   د ررري ديررر لج، دقددررري الرررج كميررري التربيررري لم مرررتم اال  ررر  يي، ر ررر لي د   رررتير  غيرررر د شرررترة(

2111. 
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تزراعررري د  صررري  ال برررتب فررري التدثيررر  الخرائطررري ل  تررر ج ، فررر ح د  رررن دت رررج، ال رررمد ن .13
  د رري ، دقددرري الررج كميرري التربيرري ابررن رشررد، غيررر د شررترة، ر رر لي د   ررتير، د  فظرري الق د رريي

 .2111، بغداد
االت   رر ت الدك  يرري لتغيررر ا ررت د الت األرض الزراعيرري فرري قمرر ء ، شرردخي فيصرر  اال رردي .14

،   د ررري بغرررداد، ابرررن رشرررددقددررري الرررج كميررري التربيررري ، أطرت ررري دكترررترا  غيرررر د شرررترة، الد ررر ذرة
  .1996، بغداد

الت مير  ال غرافري لكهر ءة ا ت  يري الد  صري  ال قميري فري دركرز ، عر د  كر ظم دطر س، الشدري .15
 . 2121،   د ي بغداد، دقددي الج كميي التربيي ابن رشد، ر  لي د   تير، قم ء ال زيزيي

غيرررر ، ر ررر لي د   رررتير ،اال دررر ط الزراعيررري فررري د  فظررري ب بررر ، عمررري عبرررد االديرررر، ال بررر دي .16
 .1981،   د ي بغداد، كميي االداب، د شترة

الت مي  الدكر  ي أل در ط التغيرر الزراعري تأثر ر  البيئيري فري د  فظري ، رعد ر يم  دتد، ال زاتي .17
، ابررن رشررد –دقددرري الررج كميرري التربيرري ، أطرت رري دكتررترا  غيررر د شررترة، 1995-1977ديرر لج 

  .2111،   د ي بغداد
، تغيرررر ا رررت د الت األرض الزراعيررري فررري ريرررح قمررر ء  ررر دراء، ظررر فر إبررررا يم طررر ، ال رررزاتي .18

،   د ي بغداد، كميي التربيي ابن رشد، دقددي الج ق م ال غرافيي، أطرت ي دكتترا  غير د شترة
2112.  

أطرت ري ، تغير ا رت د الت األرض الزراعيري  رت  ددي ري الدتصر ، عمي عبد عب س، ال زاتي .19
 . 1997،   د ي الدتص ، دقددي الج كميي التربيي، ةدكتترا  غير د شتر 

التغير الدك  ي ال ت د الت االرض الرزاعيي في زراعي الد  صي  في ،  صيح    م، د دد .21
كميري التربيري ، ر ر لي د   رتير غير د شرترة(، (2112 – 1987   يي ب ري  ر د برين  ر تي  

 .2116،   د ي بغداد، ابن رشد
ت ميررررر  ا رررررت د الت األرض ب  رررررتخدام الصرررررتر ال تيررررري ، د درررررداد ررررر م ي  رررررين ، الد  مررررريدي .21

أطرت رررري دكتررررترا  غيررررر ، ال ررررزء األت ررررط لدشرررررتع ري تبررررز  الردرررر دي، تالخرررررائط الطبتغرافيرررري
 . 1993،   د ي بغداد -دقددي الج كميي ادداب ، د شترة

الزراعرري  الت ميرر  الدكرر  ي ال درر ط ا ررت د الت االقمرريم، ا تظرر ر ابرررا يم عبررد ال  ررين، الدت ررتي .22
  د رررري ، دقددرررري الررررج كميرررري االداب، غيررررر د شررررترة، اطرت رررري دكتررررترا ، فرررري د  فظرررري الق د رررريي

 .2117، الق د يي
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 :الدوريات والبحوثثالثًا : 
، دت رتعي  مر رة ال رراق، ال رزء الثر  ي، الهصر  الخر دس، الزراعي تالرري،   دي   يد، األ دد .1

 . 1985، تزارة الثق في تاإلع م، بغداد
الت مرررري ت الدكرررر  ي اال صرررر ئي فرررري ال مررررتم ال غرافيرررري ب تث ، عبررررد الرررررزاق د دررررد، البطي رررري .2

 .2115،   د ي بغداد، بغداد، تدرا  ت(
د مررري ، تر دررري   رررن طررر  الررر  م، درررتاد ال رررط  فررري الب ررررين، دتر ت رررت ز برت  رررتدن، تك درررب .3

 .1979، 11ال دد ، ال د يي ال غرافيي الكتيتيي
الايئررري ال  دررري ، تزارة الزراعررري تالرررري، ا ظدررري الرررري دررر ذات رح ع اررر ،  اررر د عبرررد ال ميررر ، ال رررد  .4

 .1991، بغداد، دطب ي ال د   الدركزيي، لمخدد ت الزراعيي
 . 1971، 26د مد ، 4ال دد ، د مي الزراعي ال راقيي، ال د م، دد ت د يد، ال  ن .5
الزراعري تاالصر ح الزراعري تزارة ، الدراعي الص راتيي فري ال رراق، د دد د ي الدين، الخطيب .6

 .1973، بغداد، دطب ي دار ال  م
الايئرري ال  درري لمب ررتث الزراعيرري تالدررتارد ، التتزيررع ال غرافرري لم ب ترر ت فرري ال ررراق، عمرري، الررراتي .7

 .1988، بغداد، دطب ي اليقظي، الد ئيي
الصررر ح د شرررترات تزارة الزراعررري تا، الت رررتيق الزراعررري برررين التاقرررع تالطدرررتح، د يرررب، ال ررركت ب .8

 .1991، الزراعي
دركز الهرات لدرا ي تص ديم ’تقرير ت ري ت التربي لشقي اال ك دريي، عط  عزيز تاخرتن، ص ل  .9

 .1987تدتز، ق م ت ري ت التربي تتص يح االرامي، دش ريع الري
الايئررري ال  دررري لمت ررر تن تالتررردريب ، زراعررري د  صررري  ال مرررح فررري ال رررراق، عرررتاد عي رررج، عبررر س .11

 .1991، الزراعيتاإلرش د 
ال ي   ت الزراعيي في عقد الثد  ي ي ت ، الد ظدي ال ربيي لمت ديي الزراعيي،   د ي الدت ، ال ربيي .11

 .1994الخرطتم ، دطب ي الد ظدي، في  داتريي ال راق
درا ررري اقتصررر ديي اال رررت  بي لد صرررت  الشررر ير فررري ،  ررر رة عمررري   رررين، د  رررن عتيرررد، فر ررر ن .12

، (2الد مرررد ، (4ال ررردد ،   د ررري بغرررداد، د مررري كميررري الزراعررري، 2111-1981ال رررراق لمدررردة درررن 
2112. 

األ ديرررري االقتصرررر ديي لمقطرررر ع الزراعرررري الهم ررررطي ي الدشرررر ك  تال مررررت  ، ا دررررد د دررررتد، الق  ررررم .13
  .2114، د مي فصميي تصدر دن أك ديديي الد تقب  لمتهكير اإلبداعي،  ف ق، الدقتر ي

الايئي ال  دي ل رش د ، تزارة الزراعي، الزراعي االدث  لمد  اال تغ   ، عمي عبد المطيح، د دد .14
 .1994، تالت  تن الزراعي
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اثررر ال رررارة تالرطتبرري فرري ا ترر ج القدرر  تالشرر ير فرري ، لررؤي خمررير يشررتع، دخمررح شرر  ، درعرري .15
 .2116، 1ال دد، 13الد مد، د مي التربيي تال مم، قم ء ال ددا يي

، درا رري فرري ال غرافيرري الكديرري، رض الزراعيرري فرري ال ررراقتغيررر ا ررتثد ر األ، عمرري د دررد، الديرر ح .16
  .1998، بغداد، ال زء الرابع، 31الد مد ، د مي الد دع ال مدي ال راقي

 ال تادررر  ال غرافيررري تدتر ررر  فررري تبررر ين د صرررت  ز ررررة الشررردس فررري، عرررد  ن إ رررد عي ، الي  رررين .17
 .1991، بغداد، (9ال دد  ، د مي اال ت ذ، ال راق

 :النشرات والمطبوعات الحكومية رابعًا :
الشرررر ير لدزارعيرررري ، الايئرررري ال  درررري ل رشررر د تالت رررر تن الزراعررري، تزارة الزراعررري،  داتريررري ال ررررراق .1

 .2111، تد ت يي تد تامكيي
الررردلي  االرشررر دي لم دميررر ت ، دائررررة االرشررر د تالتررردريب الزراعررري، تزارة الزراعررري،  داتريررري ال رررراق .2

 .2118، الزراعيي في ال راق
الررردلي  االرشررر دي لم دميررر ت ، دائررررة االرشررر د تالتررردريب الزراعررري، تزارة الزراعررري،  داتريررري ال رررراق .3

 ،.2118، الزراعيي في ال راق
الرردترة التدريبيرري االقميديرري فرري د رر   دك  رري ال دميرر ت الزراعيرري ، تزرارة الزراعرري،  داتريرري ال ررراق .4

 .2111، بغداد، الدتك دمي
 خامسًا : الدوائر الرسمية

 . GISش بي  ظم الد متد ت ال غرافيي ، د مس د  فظي ب ب  .5
،  رر   بي  رر ت الدديريرري، شرر بي التخطرريط تالدت ب رري، دديريرري الطرررق تال  ررتر فرري د  فظرري ب برر  .6

 .2122، بي   ت غير د شترة
مديريةةح المةةوارد الماميةةح ماتير الن ةةريرر، اةةكثح رة ابيةةكندريح، تيانةةاخ بيةةر منشةةورج، تاتةةل،  .1

5255. 

، بي  رر ت غيررر د شررترة، ق ررم التخطرريط تالدت ب رري، شرر بي زراعرري اال ررك دريي، زراعرري ب برر  دديريرري .8
2122. 

 .2122، بي   ت غير د شترة، ق م التق يي، ش بي زراعي اال ك دريي، دديريي زراعي ب ب  .9
 .2122، ق م الد  خ بي   ت غير د شترة، الايئي ال  دي ل  تاء ال تيي تالرصد الزلزالي .11
خطررررري ت ديررررري القطررررر ع الزراعررررري ، دائررررررة التخطررررريط الزراعررررري، التخطررررريط تالت ررررر تن اال دررررر ئيتزارة  .11

 .2119، بغداد، (2111-2114 
، بي   ت غيرر د شرترة، ش بي ا ص ء قم ء الد يب،  ا ز الدركزي اال ص ئي، تزارة التخطيط .12

2122. 
 ق م الخرائط. ، الايئي ال  دي لمد   ي، تزارة الدتارد الد ئيي .13



  ...........................................................................................المصادر 

 
230 

 

 :شخصيةالمقابالت ال : سادساً 
 ي ر ن ، دتيم ري 11دق بمي شخصيي دع الدزارع  ديد كميب زغير فري دق ط ري ، درا ي ديدا يي .1

2122 
د ررر تن درررردير شررر بي زراعرررري ، دق بمررري شخصرررريي درررع الدا رررردس ا ررر دي ال  رررر دي، درا ررري ديدا يرررري .2

 .2122،  ي  ن، اال ك دريي
شر بي زراعري ، رئريس ق رم االرامري، دق بمي شخصيي درع الدا ردس   رين زعير ن، درا ي ديدا يي .3

، دتيم ررري 11دق بمررري درررع عررردد درررن الدرررزارعين فررري دق ط ررري ، درا ررري ديدا يررري، اذار، اال رررك دريي
 .2122،  ي  ن

، اذار، ش بي زراعي اال رك دريي، ق م التق يي، دق بمي شخصيي دع الدا دس  ت ر، درا ي ديدا يي .4
2122. 

، د دررد فيرررتز د رر تن درردير طرررق ت  ررتر ب برر  دق بمرري شخصرريي دررع الدا رردس، درا رري ديدا يرري .5
 .2122، اذار

 .2122اي ر، التطيهيي 14دق بمي دع عدد دن الدزارعين في دق ط ي ، درا ي ديدا يي .6
، ايار ب كر ظم، دتيم ي  ق  م عمري عبيرد11دق بمي دع عدد دن دزارعي دق ط ي ، درا ي ديدا يي .7

 .2122،  ي  ن، ا دد ع د (
 .2122،  ي  ن، ال راشيي7دع عدد دن دزارعي دق ط ي دق بمي ، درا ي ديدا يي .8

 
 :جنبيةالمصادر األسابعًا : 

1. Buringh, Soil and soil condition Iraq, Republic of Iraq, ministry of Bghdad, 

Agriculture, 1960, p.151 

2. Rainer, Sehickele, Agricultural, New York, 1954. 
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 حق مالال

 ( استمارة االستبيان1رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 كمية التربية )ابن رشد( –جامعة بغداد 

 الدراسات العميا. –قسم  الجغرافية 
الستقصاء المعمومات الميدانيةة  بدراسةة اسةتعماالت ا رل الزرا يةة فةي ناحيةة : )استمارة استبيان

 (االسكندرية
إن الغاية من هذه االستمارة غاية عممية بحتة، لغرض الحصول عمى  هىدا ة الماتسىتير  أخي الفالح:

 ..  مات الصحيحةفي التغرافية، فنرتو تعاونك معنا في تزوي نا بالمعمو 

 ولك تزيل الهكر مسبقا  

 عنوان السكن: القرية )       ( المقاطعة )          (. .1
 ع   أفرا  العائمة )     ( نسمة، يعممون في الزراعة )      ( نسمة. .2
(،  إع ا يىة     (،  يقرأ ويكتى  )    (، ابت ائيىة )   (، متوسىطة )    التحصيل ال راسي:  أمي ) .3

 (،  تامعية )     (.   ) 
)    ( ، 15 -11)   (، 11-6سىىنوات)   (،  5عىى   سىىنوات ال بىىرة التىىي تمتمكدىىا مىىن ا ىىل مىىن  .4

16-21  ، )    (21 - 25 ،)    (26 – 31  ،)   (31 – 35 ،)   (36 – 41 ،)   (41 
 فاكثر)   (.

(، الرغبىىىىة    مىىىىاهي االسىىىىبا  التىىىىي تعمتىىىىك تمىىىىارس مدنىىىىة الزراعة:اسىىىىتمرار لعمىىىىل اال  والتىىىى ) .5
 )   (، استثمار لالموال)   (. (، ا تصاص في ال راسة     ) اله صية

( سىىىاحة اورض غيىىىر المزروعىىىة )   مىىىا هىىىي مسىىىاحة  اورض المزروعىىىة فعىىىال )     (  ونىىىم، وم .6
 ونىىم، هىىي غيىىر مزروعىىة بسىىب :   مىىة الميىىاه )      (، فائ ىىة عىىن الحاتىىة )      (، عىى م تىىوفر 

  (، تغىىىىى   )      (، ر اءة التربىىىىة )     (  مىىىىة اليىىىى  العاممىىىىة )     (، مموحىىىىة ) رأس المىىىىال )      
 (، أ رى )    (.

(، وما مى ى اسىتدا تك مندىا:  ىعي  )   هل تنتمي إل  تمعية تعاونية: نعم  )   (، كال )   (،  .7
 متوسط )    (، كبير )    (.

هل تقوم باسىت  ام الى ورة الزراعيىة بصىورة مسىتمرة: نعىم )    (، كىال )    (، ومىا هىي المحاصىيل  .8
    التىي تتنىىاو  فىي زراعتدىىا بىىين الحبىو  وال  ىىراوات )      ( بىىين الحبىو  والمحاصىىيل الحقميىىة ) 

.) 
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(    )  اوسىىىم ة التىىىي تسىىىت  مدا ع ىىىوية )    (، ومىىىا كميتدىىىا )    (، كيماويىىىة )   (،سىىىما   ا  .9
التعاونيىة )            الكمية )    (، سما  يوريا)  ( الكمية )  ( وهل تحصل عميدا من التمعيات 

 (.   (، أم من اوسوا  )    ( ام من االثنين معا)  
هل تست  م المبي ات الزراعية: نعم )   (، كال )   (، وهل تحصل عميدا من التمعيات التعاونية  .11

 ا  )   ( ام من الثنين معا )   (.)    ( أم من اوسو 
(،     (، التمىىىور )     (، ال  ىىىر )     إلىىى  مىىىن تقىىىوم  بتسىىىوي  المنتتىىىات التاليىىىة: الحبىىىو  )  .11

 اوعال  )     (.
 

 واهلل ولي التوفي 
                                                                              

 الباحث
 زغير ادل ردام  محمد
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 (  دد العاممين في الزرا ة1ممحق رقم )
رقى 

 انًقبطعخ
 اسى انًقبطعخ

عذد اعضبء 

اندًعُبد 

 انفالحُخ

حدى 

 انعُُخ

عذد االفراد 

انعبيهٍُ فٍ 

 انسراعخ

% 

 %1.30 182 3 26 او حُبَب .1

 - - - - انًدصخ .2

 - - - - انعىخخ .3

 1.60 217 3 31 انشُحخ .4

 2.70 360 9 60 وانطبنعخانحىَدخ  .5

 0.60 84 2 14 انكىسخ واثى سجبع .6

 0.40 48 1 6 اندراشُخ .7

 0.70 100 5 25 االسكُذرَخ .8

 - - - - هىر انخبٌ .9

 26.00 3514 74 502 يىَهحخ .10

 4.70 636 16 106 اندفدبفخ .11

 4.50 612 15 102 انكرخُخ .12

 11.10 1500 43 300 حبرى وقساق .13

 5.20 700 16 100 انىطُفُخ .14

 3.10 425 13 85 اثى عىسح .15

 4.60 623 13 89 يحرو .16

 5.20 700 21 140 اندُالوَخ .17

 3.50 476 10 68 َبزوز .18

 6.20 840 21 120 اثى نىكخ .19

 0.70 96 2 12 ثسبرٍُ اثى نىكخ .20

 0.80 105 2 15 ثسبرٍُ اثى نىكخ .21

 0.50 70 2 10 نىكخثسبرٍُ اثى  .22

 0.30 42 1 6 اوقبف داود ثبشب .23

 2.20 300 8 50 انجُراوٌ .24

 4.70 630 14 90 اوالد يسهى .25

 0.90 115 4 23 اندىثخ واالصُجح .26

 0.20 28 1 4 خسرح اثى نىكخ .27

 8.20 1110 28 185 خسَرح االسكُذرَخ .28

 .100 13513 327 2169 انًدًىع

 (2استمارة استبيان سؤال )المصدر : 
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 ( التحصيل الدراسي والنسبة المئوية لعينة البحث2حق رقم )مم
رقى 

 انًقبطعخ
اسى 

 انًقبطعخ
 % ايٍ انعُُخ

َقرأ 

 وَكزت
 % اعذادَخ % يزىسطخ % اثزذائُخ %

يعهذ 

او 

 كهُخ

% 

 - - - - - - 1.25 1 1.01 1 1.30 1 3 او حُبَب .1

 - - - - - - - - - - - - - انًدصخ .2

 - - - - - - - - - - - - - انعىخخ .3

 - - - - 2.70 1 -  1.01 1 1.30 1 3 انشُحخ .4

5. 
انحىَدخ 

 وانطبنعخ
9 4 5.19 1 1.01 1 1.25 1 2.70 2 6.90 - - 

6. 
انكىسخ 

 واثى سجبع
2 1 1.30 1 1.01 - - - 0.00 - 0.00 - - 

 - - 0.00  0.00 - -  0.00  1.30 1 1 اندراشُخ .7

 - - 3.45 1 2.70 1 1.25 1 1.01 1 1.30 1 5 االسكُذرَخ .8

 - - 0.00  0.00    -  -   هىر انخبٌ .9

 20.00 1 13.79 4 21.62 8 20.00 16 25.25 25 25.97 20 74 يىَهحخ .10

 20.00 1 6.90 2 8.11 3 3.75 3 4.04 4 3.90 3 16 اندفدبفخ .11

 0.00 - 6.90 2 5.41 2 3.75 3 4.04 4 5.19 4 15 انكرخُخ .12

13. 
حبرى 

 وقساق
43 12 15.58 12 12.12 14 17.50 3 8.11 2 6.90 - 0.00 

 0.00 - 6.90 2 5.41 2 5.00 4 6.06 6 2.60 2 16 انىطُفُخ .14

 0.00 - 6.90 2 5.41 2 2.50 2 3.03 3 5.19 4 13 اثى عىسح .15

 0.00 - 6.90 2 2.70 1 3.75 3 3.03 3 5.19 4 13 يحرو .16

 0.00 - 6.90 2 8.11 3 5.0 4 5.05 5 9.09 7 21 اندُالوَخ .17

 0.00 - 3.45 1 5.41 2 3.75 3 3.03 3 1.30 1 10 َبزوز .18

 0.00 - 10.34 3 5.41 2 6.25 5 5.05 5 7.79 6 21 اثى نىكخ .19

20. 
ثسبرٍُ اثى 

 نىكخ
2  0.00 1 1.01 1 1.25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

21. 
ثسبرٍُ اثى 

 نىكخ
2 1 1.30  0.00 - - - 0.00 1 3.45 - 0.00 

22. 
ثسبرٍُ اثى 

 نىكخ
2 - -  - - - 1 2.70 - 0.00 1 20.00 

23. 
اوقبف 

 داود ثبشب
1 - -  - - - - 0.00 1 3.45 - 0.00 

 0.00 - 0.00 - 2.70 1 3.75 3 5.05 5 0.00  8 انجُراوٌ .24

 0.00 - 0.00 - 5.41 2 5.00 4 6.06 6 1.30 1 14 اوالد يسهى .25

26. 
اندىثخ 

 واالصُجح
4 - 0.00 3 3.03 - - - 0.00 - 0.00 1 20.00 

27. 
خسرح اثى 

 نىكخ
1 - -  0.00 1 1.25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

28. 
خسَرح 

 االسكُذرَخ
28 3 3.90 9 9.09 11 13.75 2 5.41 2 6.90 1 20.00 

 100.00 5 100.00 29 100.00 37 100.00 80 100.00 99 100.00 77 327 انًدًىع

 .(3المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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 ( سنوات الخبرة في مجال الزرا ة3ممحق رقم )

رقى 

 انًقبطعخ
 اسى انًقبطعخ

ن 
 م

ل
اق

5
 

(6
- 

1
0

)
 (1

1
- 

1
5

)
 

(1
6

- 
2

0
)

 

(2
1

- 
2

5
)

 

(2
6

- 
3

0
)

 

(3
1

- 
3

5
)

 

(3
6

- 
4

0
)

 

0
4

 
ر
كث

فا
 

 انًدًىع

 3 - - 1 - - - 1 1 - او حُبَب .1

 0 - - - - - - - - - انًدصخ .2

 0 - - - - - - - - - انعىخخ .3

 3 - - - 1 1 1 - - - انشُحخ .4

 9 - 1 - 2 2 2 2 - - انحىَدخ وانطبنعخ .5

 2 - 1 1 - - - - - - انكىسخ واثى سجبع .6

 1 1 - - - - - - - - اندراشُخ .7

 5 2 1 1 1 - - - - - االسكُذرَخ .8

 0 - - - - -  - - - هىر انخبٌ .9

 74 13 13 10 10 10 10 6 2 - يىَهحخ .10

 16 2 1 1 3 2 3 2 1 1 اندفدبفخ .11

 15 2 1 3 3  2 1 2 1 انكرخُخ .12

 43 6 5 7 8 6 2 3 3 3 حبرى وقساق .13
 16 1 1 2 3 3 2 2 1 1 انىطُفُخ .14

 13 - 2 1 2 3 1 2 2  اثى عىسح .15

 13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 يحرو .16
 21 2 2 2 3 2 2 4 2 2 اندُالوَخ .17

 10 - 1 1 1 1 2 1 2 1 َبزوز .18

 21 2 1 1 6 3 2 2 2 2 اثى نىكخ .19

 2 - 1 - - - - - - 1 ثسبرٍُ اثى نىكخ .20

 2 - - - 1 1 - - - - ثسبرٍُ اثى نىكخ .21

 2 - 2 - - - - - - - ثسبرٍُ اثى نىكخ .22

 1 - - 1 - - - - - - داود ثبشباوقبف  .23

 8 - - 1 2 2 1 1 1 - انجُراوٌ .24

 14 1 3 3 3 3 1 -  - اوالد يسهى .25

 4 - - 1 2 - - - 1 - اندىثخ واالصُجح .26

 1 1 - - - - - - - - خسرح اثى نىكخ .27

 28 4 4 1 4 4 3 2 1 5 خسَرح االسكُذرَخ .28

 327 38 42 40 57 45 35 30 22 18 انًدًىع

 .(4المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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 ( اسباب ممارسة مهنة الزرا ة4حق رقم )مم

رقى 

 انًقبطعخ
 انعُُخ اسى انًقبطعخ

اسزًرار 

نعًم 

االة 

 واندذ

% 
انرغجخ 

 انشخصُخ
% 

اخزصبص 

فٍ 

 انذراسخ

% 
اسزثًبر 

 ايىال
% 

 - - - - 1.16 1 1.10 2 3 او حُبَب .1

 - - - - - - - - - انًدصخ .2

 - - - - - - - - - انعىخخ .3

 1.82 1 - - 1.16 1 0.55 1 3 انشُحخ .4

 3.64 2 - - 1.16 1 3.31 6 9 انحىَدخ وانطبنعخ .5

 - - - - - - 1.10 2 2 انكىسخ واثى سجبع .6

 - - - - - - 0.55 1 1 اندراشُخ .7

 - - - - 2.33 2 1.66 3 5 االسكُذرَخ .8

 - - - - - - - - - هىر انخبٌ .9

 21.82 12 20.00 1 15.12 13 26.52 48 74 يىَهحخ .10

 7.27 4 20.00 1 5.81 5 3.31 6 16 اندفدبفخ .11

 5.45 3 - - 4.65 4 4.42 8 15 انكرخُخ .12

 10.91 6 - - 15.12 13 13.26 24 43 حبرى وقساق .13

 7.27 4 - - 5.81 5 3.87 7 16 انىطُفُخ .14

 3.64 2 - - 3.49 3 4.42 8 13 اثى عىسح .15

 7.27 4 - - 3.49 3 3.31 6 13 يحرو .16

 7.27 4 - - 6.98 6 6.08 11 21 اندُالوَخ .17

 1.82 1 - - 3.49 3 3.31 6 10 َبزوز .18

 3.64 2 - - 6.98 6 7.18 13 21 اثى نىكخ .19

 1.82 1 - - - - 0.55 1 2 ثسبرٍُ اثى نىكخ .20

 - - - - 1.16 1 0.55 1 2 نىكخثسبرٍُ اثى  .21

 - - - - 1.16 1 0.55 1 2 ثسبرٍُ اثى نىكخ .22

 - - - - - - 0.55 1 1 اوقبف داود ثبشب .23

 1.82 1 20.00 1 2.33 2 2.21 4 8 انجُراوٌ .24

 3.64 2 20.00 1 4.65 4 3.87 7 14 اوالد يسهى .25

 1.82 1 20.00 1 - - 1.10 2 4 اندىثخ واالصُجح .26

 - - - - - - 0.55 1 1 خسرح اثى نىكخ .27

 9.09 5 - - 13.95 12 6.08 11 28 خسَرح االسكُذرَخ .28

 100.00 55 100.00 5 100.00 86 100.00 181 327 انًدًىع

 (5المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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 ( اسباب  دم الزرا ة5حق رقم )مم

رقى 

 انًقبطعخ
 اسى انًقبطعخ

خ 
ح

سب
نً

ا

عخ
رو

ًس
ان

ر  
غُ

خ 
ح

سب
نً

ا

عخ
رو

ًس
ان

 

بح
يُ

خ 
قه

هخ 
بي

ع
ذ 

َ 
هخ

ق
 

ثخ
زر

 ان
ئخ

دا
ر

 

حخ
ى
ًه

ان
 

ق
غذ

نز
ا

 

 ٍ
ع

ض 
بئ

ف

خخ
حب

ان
 

ش 
را

ر 
ىف

 ر
ذو

ع

ل
يب

ي 
خر

ا
ع 

ًى
د

نً
ا

 

 3 3 - - - - - - - 1135 280 او حُبَب .1

 - - - 25359 0 انًدصخ .2
 

- - - - - 

 - - - - - - - - - - - انعىخخ .3

 3 2 - - - - 1 - - 3083 149 انشُحخ .4

 9 7 - - 1 - 1 - - 4789 147 انحىَدخ وانطبنعخ .5

 2 2 - - - - - - - 7262 90 انكىسخ واثى سجبع .6

 1 1 - - - - - - - 3624 126 اندراشُخ .7

 1 1 - - - - - - - 2605 901 االسكُذرَخ .8

 - - - - - - - - - - - هىر انخبٌ .9

 76 - 4 - - 6 1 3 62 17246 8247 يىَهحخ .10

 16 - 4 - - 2 2 2 6 901 3437 اندفدبفخ .11

 15 - 2 1 1 2 2 2 5 3158 3120 انكرخُخ .12

 16311 506 حبرى وقساق .13
 

2 2 2 2 - 1 39 48 

 16 - 2 - 3 4 2 2 3 2071 2369 انىطُفُخ .14

 2909 1523 اثى عىسح .15
  

1 2 2 - 1 7 13 

 2 1 1 3 2787 3245 يحرو .16
 

- 6 - 13 

 4360 2474 اندُالوَخ .17
 

1 4 5 10 - 1 - 21 

 10 - 4 - - 2 1 1 2 1437 3384 َبزوز .18

 21 - 6 - 3 2 6 4 - 4725 1483 اثى نىكخ .19

 2 - 2 - - - - - - - 647 ثسبرٍُ اثى نىكخ .20

 2 - 2 - - - - - - - 594 ثسبرٍُ اثى نىكخ .21

 2 - 2 - - - - - - - 220 ثسبرٍُ اثى نىكخ .22

 1 - 1 - - - - - - 139 204 اوقبف داود ثبشب .23

 8 - 7 1 - - - - - 97 284 انجُراوٌ .24

 14 2 11 1 - - - - - 41 240 اوالد يسهى .25

 1 1 - - - - - - - 289 354 اندىثخ واالصُجح .26

 1 - - - - - - 1 - 16 280 خسرح اثى نىكخ .27

 28 - 6 1 - 2 2 2 15 1302 6315 االسكُذرَخخسَرح  .28

 327 65 62 4 22 31 26 21 96   انًدًىع

 .(6المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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والنسبة المئوية لممحاصيل التي تناوب  ،( النسبة المئوية الستخدام الدورة الزرا ية 6ممحق رقم )
 2222محاصيل الحبوب في ناحية االسكندرية لسنة 

رقى 

 انًقبطعخ
 اسى انًقبطعخ

الرسزخذو انذورح 

 انسراعُخ

رسزخذو انذورح 

 انسراعُخ

 انُسجخ انًئىَخ انزٍ رزُبوة عهً زراعزهب

 انحجىة وانخضراواد
انحجىة وانًحبصُم 

 انحقهُخ

 55 45 30 70 او حُبَب 1

 - - - - انًدصخ 2

 - - - - انعىخخ 3

 50 40 20 80 انشُحخ 4

 65 35 18 82 وانطبنعخانحىَدخ  5

 80 20 20 80 انكىسخ واثى سجبع 6

 66 34 20 80 اندراشُخ 7

 35 65 24 76 االسكُذرَخ 8

 - - - - هىر انخبٌ 9

 50 50 20 80 يىَهحخ 11

 48 52 22 78 اندفدبفخ 11

 50 50 20 80 انكرخُخ 12

 66 34 25 75 حبرى وقساق 13

 55 45 31 79 انىطُفُخ 14

 40 60 27 73 عىسحاثى  15

 50 50 18 82 يحرو 16
 45 55 26 74 اندُالوَخ 17

 50 50 28 72 َبزوز 18

 44 56 50 50 اثى نىكخ 19
 80 20 10 90 ثسبرٍُ اثى نىكخ 21

 90 10 9 91 ثسبرٍُ اثى نىكخ 21

 85 15 10 90 ثسبرٍُ اثى نىكخ 22
 90 10 5 95 اوقبف داود ثبشب 23

 90 10 8 92 انجُراوٌ 24

 90 10 4 96 اوالد يسهى 25
 90 10 5 95 اندىثخ واالصُجح 26

 80 20 7 93 خسرح اثى نىكخ 27

 50 50 20 80 خسَرح االسكُذرَخ 28
 63.76 35.84 19 81 % يعذل

 (8المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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 الكيماوية وا سمدة العضويةية لعدد المزار ين المستخدمين ا سمدة ئو النسب الم( 7ممحق رقم )
 والنسبة المئوية لمجهات التي يحصمون منها  مى االسمدة

رقى 

 انًقبطعخ
 اسى انًقبطعخ

ىَخ ئانُسجخ انً

نًسزخذيٍ األسًذح 

 انكًُبوَخ

انُسجخ انًئىَخ 

نًسزخذيٍ األسًذح 

 انعضىَخ وانكًُبوَخ

انُسجخ انًئىَخ نهدهبد انزٍ َحصهىٌ يُهب 

 عهً االسًذح

 االثٍُُ يعب اسىاق يحهُخ حكىيُخ

 47 20 33 35 65 او حُبَب  .1

 - - - - - انًدصخ  .2

 - - - - - انعىخخ  .3

 45 25 30 33 67 انشُحخ  .4

 42 22 36 35 65 انحىَدخ وانطبنعخ  .5

 28 21 51 37 63 انكىسخ واثى سجبع  .6

 38 30 32 35 65 اندراشُخ  .7

 49 25 26 30 70 االسكُذرَخ  .8

 - - - - - هىر انخبٌ  .9

 40 35 25 25 75 يىَهحخ  .11

 42 31 27 20 80 اندفدبفخ  .11

 31 32 37 22 78 انكرخُخ  .12

 53 23 25 36 64 حبرى وقساق  .13

 55 23 22 30 70 انىطُفُخ  .14

 56 18 26 37 63 اثى عىسح  .15

 54 21 25 28 72 يحرو  .16

 59 22 19 33 67 اندُالوَخ  .17

 40 32 28 29 71 َبزوز  .18

 57 20 23 32 68 اثى نىكخ  .19

 50 25 25 35 65 ثسبرٍُ اثى نىكخ  .21

 55 25 20 32 68 ثسبرٍُ اثى نىكخ  .21

 45 32 23 32 68 ثسبرٍُ اثى نىكخ  .22

 50 25 25 41 59 اوقبف داود ثبشب  .23

 29 34 37 36 64 انجُراوٌ  .24

 53 23 24 30 70 اوالد يسهى  .25

 55 19 26 33 67 اندىثخ واالصُجح  .26

 50 25 25 36 64 خسرح اثى نىكخ  .27

 43 32 25 24 76 خسَرح االسكُذرَخ  .28

 46.6 25.6 27.8 31.84 68.16 يعذل %

 (9المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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 ( النسبة المئوية التجاهات التسويق في ناحية االسكندرية8ممحق رقم )

رقى 

 انًقبطعخ
 اسى انًقبطعخ

 انخضرونذ وانفىاكه وانزًىر انحجىة

 سبَهى انحهخ

% 

سبَهى 

 %انحُذرٌ

سبثهى 

 %انًشروع

 يكبرت يحهُخ

% 

عهىح 

 %يىَهحخ

عهىح 

 %انحصىح

اسىاق)عهىح( 

خبرج حذود 

َبحُخ السكُذرَخ 

% 

 5 70 25 - - - - او حُبَب 1

 - - - - - - - انًدصخ 2

 - - - - - - - انعىخخ 3

 41 40 19 - - - - انشُحخ 4

 47 29 24 - - - - انحىَدخ وانطبنعخ 5

 57 20 23 - - - - واثى سجبعانكىسخ  6

 42 35 23 - - - - اندراشُخ 7

 30 45 25 53 12 10 25 االسكُذرَخ 8

 - - - - - - - هىر انخبٌ 9

 10 20 70 20 15 10 55 يىَهحخ 10

 21 34 45 40 10 10 40 اندفدبفخ 11

 22 35 43 39 11 10 45 انكرخُخ 12

 40 25 35 - - - - حبرى وقساق 13

 20 35 45 46 10 17 27 انىطُفُخ 14

 41 29 30 - - - - اثى عىسح 15

 23 23 54 25 17 18 40 يحرو 16

 49 25 26 39 14 14 33 اندُالوَخ 17

 44 22 34 27 16 12 45 َبزوز 18

 60 20 20 46 10 9 35 اثى نىكخ 19

 55 25 20 - - - - ثسبرٍُ اثى نىكخ 20

 46 35 19 - - - - ثسبرٍُ اثى نىكخ 21

 61 24 15 - - - - ثسبرٍُ اثى نىكخ 22

 26 29 45 - - - - اوقبف داود ثبشب 23

 46 28 26 - - - - انجُراوٌ 24

 50 25 25 - - - - اوالد يسهى 25

 55 25 20 - - - - اندىثخ واالصُجح 26

 60 22 18 - - - - خسرح اثى نىكخ 27

 6 30 64 20 15 10 55 خسَرح االسكُذرَخ 28

 38 30 32 35 13 12 40 )%( يدًىع

 .(11المصدر : استمارة استبيان سؤال )
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Abstract 

      The present paper aims to study the change of the uses of 

agricultural lands in Al-Iskandarya district, from (2010-2020), which lies 

in the north of Babylon governorate with a space of (156167) acres, 

comprising (28) agricultural district. The problem of the present study 

discusses the spatial discrepancy of the uses of agricultural land 

(vegetarine product) of the years (2010-2020); to show agricultural 

change and its directions and reasons of the same period. Likewise, it 

studies the effect of geographical factors , natural and human, on the uses 

of agricultural lands in Al-Iskandarya district. The researcher uses the 

traditional and the productive methods in the study of the products, and 

they apply the descriptive and the analytical methods to show the 

geographical distribution of the area and its products, showing the most 

important factors that affect on and classifying it into categories 

depending on more than one methods according to date distribution curve 

realizing them on maps by using (Arc GIS) program. Data have been 

collected from the specialized offices. To cover the shortage, a 

questionnaire (of 327 subjects) has been conducted according to De 

Morgan. A field study has been made to investigate the most important 

reasons behind the change of the uses of agricultural lands. To account 

for the change in the agricultural products, the researcher applied the 

relative change equation of space, product and productiveness of 

agricultural lands of the years (2010-2020).  

The study of geographical distribution of the uses of agricultural 

lands of the land study concerned of the year (2020) shows that the area 

that is planted with products is of about (26.12%)out of the whole of the 

land study concerned, in which the products of wheat are in the first range 

with the ration of (46.49%), while vegetables are in the second range with 

the ratio of (18.21%). Fodder is in the third range with percentage of 
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(16.9%); gardening occupies the fourth range with the percentage of 

(18.23%), yet the industrial crops are in the fifth grade with the 

percentage of (0.98%) out of the whole planted area of the study 

concerned.  

   The study has also come with the result that the change of the 

uses of agricultural lands in land study concerned during the period from 

(2010-2020), the planted area in the area concerned has been reduced 

from (95702 acres) in 2010 to (40802 acres) in 2020 at a percentage of 

change reaches to (57.36-%). Regarding the areas planted with crops, the 

study shows that the crops of (wheat, vegetables, fodder, gardening, and 

industry)have witnessed a negative change with the ratio of (51.92-, 6.85-

, 60.57-, 73-, 55.57)% respectively. 

The present study also shows that the highest ratio of the negative 

change is in the (1 Um Hayaya, 4 Al Sheiha, 5 Al haweeja and Al tali'a, 6 

kosa and Abo sbaa, 7 Al jarashia, 13 Hatem and Kazaq) districts with a 

relative change of (100-%) of each. The result, actually, behind that is the 

disappearance of planting in the previously mentioned districts because of 

the security bad conditions. The lowest ratio of negative change in the 

palm gardens in the district of (10 Moelha) with a relative change of 

(2.72-%), and the reason behind that is water scarcity that results in 

neglecting the palm gardens which leads to the reduction of financial 

sources that leads to their scraping  and transforming it to a   residential 

use or planting it with other crops. 

Moreover, the study shows that the highest ratio of positive 

change is in the fodder mixtures in the district of (22 Abo loqa gardens) 

with a relative change of (275)% , the reason behind that is the increase 

of the animal wealth, and the increase of the demand of the fodder crops, 

beside that is the existence of the suitable environment to plant fodder as 

most of the lands there are fertile river shoulders. Whereas the lowest 
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positive change appears in the palm gardens in the district of (16 

Moharam) with a relative change of (1.05) % and the reason is the 

decrease of the area planted with palms in the original year (2010) and 

the increase of the area because of agricultural initiative. This district is 

also distinguished as being of large areas.   
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